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गाङ्घरपद्रतिः 

अथ काविवंशावणेनम् ॥ १. ॥ 

1 
यस्मिन्वुहुदक्षकरा इव बहृव्रह्माण्डखण्डाः कनि- 

डान्ति क्रापि च सीकरा इव विरिनच््यद्ाः स्फुरन्ति भ्रमात् | 

चिद्रूपा लहरीव विश्चनननी शक्तिः क्रचिहयोत्पे 
स्वानन्दामृतनिभेरं शिवमहापाथोनिधि तं नुमः ।| ९॥ 

2 
पुरा शाकंभरसीदेशे श्रीमान्हम्मीरभुपतिः | 
चहवाणान्वये जातः ख्यातः दीय इवाजुनः || २ ॥ 

8 
तस्याभवत्सभ्य जनेषु म॒ल्यः 

परोपकरारव्यसनैकनिष्ठः | 
पुरंदरस्येव गुरुगरीया- 
द्दिजाप्रणी राघवदेवनामा || २ ॥ 

4 
गो पालदामोदरदेवदास- 
संज्ञा बभूवुस्तनयास्तदीयाः | 
नेजावतारा इव चन्द्रमौले.- 
रपाक्रतप्वन्तगणाल्रयोपि ॥ > ]| 

5 
तेषां मध्ये यस्तु दामोदरोभू- 
दुस्पाद् बीनार्मजान्वीतरागः | 



दाङ्कपरपदतिः 

भागीरथ्यां श्ुडदेहं विधाय 

ज्ञानादारमन्येव निष्टां जगाम | ९॥| 
6 

ज्येश्वः शाङ्खधरस्तेषां लघुलक्ष्मीधरस्ततः | 
कृष्गोनु जस्ततस्तेषां जयजरेताभ्रितेजसः || £ | 

ध ४ (५ जयति शाङ्गधरलिपुरापद- 
दयकुरोरायकोरमधुत्रतः | 
सरसस्क्तिखधौघकलानिधिः 
कविक्ररीन्द्रकदम्बमृगाधिपः || ७ || 

8 
यद्यपि गुगीघनिलयः खकदैरप्वंसने जिष्णुः । 
तदपि विमलहदयान्तरसन्ननलोकप्य दासोसौ | ८ ॥ 

9 
ते सज्जनाः सुकविशराखिक्रवित्वपुष्पा- 
ण्यादाय गुर्फितवतः छगुकर्ममेतत् । 
सं धारयन्तु कुसुमोञ्ज्रलदाररूपं 
कण्ठे सुभाषितमपास्तसमस्तदोषम् }| ९ || 

10 
न चाङ्खधरपद्धतिः खरुजनस्य योग्या भवे- 
स्सुभाषितरसोमयः सुकृतिलोकपेया यतः | 
सुधामदितिनन्दना दिवि पिबन्ति हष्टान्तरा- 

स्तथैव तमसः शिरो लटिति खण्डितं भ्रुयते || ९० ॥ 
11 

आनन्दाय सतां भूयास्तुभाषितिमिदं मम | 
# क € अ पथक्पद्धतिसंमिश्रपरिच्छेदैमेनोरमम् | १९१ ॥ 

12 
आचयेमंदिहितैः पथेः कियद्धिरपरेरपि | 
युता पद्धतिरेषास्तु सज्ननानन्ददायिनी || ९२ ॥ 



अनुक्रमणिका 

अथानुक्रमणिका ॥ २ ॥ 
13 

करियतेनुक्रमः स्पष्टः बोधा खभाषिते | 
अत्र तु प्रथमं ज्ञेयं कविवरस्य वणनम् || ९॥। 

14 
तनोप्यनुक्रमो ज्ञेयो नमस्कत्यारिषौ तंधा | 
सुभाषिते च कव्ये च रांसां सामान्यवणक्र || २।| 

15 
विशि्टकविशरंसा र्व निन्दा च कुकतरेस्ततः | 
भ्रशंसा पण्डितस्यापि निन्दा स्याच कृपौण्डते || २ ।। 

16 
प्रदाता महतां ज्ञेया धीराणां च प्रशंसनम् | 
प्रासा सज्जनस्येपि प्रदांसा च मनस्विनः || * || 

1प 
अथोदारप्रांसा स्याच्छंसा तेजस्विनस्त्तः | 
गुणप्रर्रसो संतोषे प्रशंसा संगतौ तथां | ५॥| 

18 
धनप्रशंसा तिक्ञेये। निन्दा डजैनजा तथ। | 
ततः कृपणनिन्दा स्यीन्निन्दा याचकजा त्था || ६ || 

19 
दरि द्रनिन्दा विज्ञेया मृखनिन्दा ततः परम् | 
तृष्णानिन्दं कोभनिरन्दा दैवाख्यानं ततः परम् || ७ || 

20 
उद्यमाख्यानमेपेरं प्रकीगौख्यानकं तथां | 
समस्याख्यानपंभरं प्रहेल्यादिप्ररांसनम् || ८ । 

| 21 
क्रियागुप्रादिकं तंदखश्रोत्तरमतः परम् | 
अथ जातिः समाख्याता सदानारस्ततः परम् | ९ 



वाङ्ःधरपद्ध तिः 

22 
कस्य विवृतिज्ैर्यी पापस्य विवृतिस्तथी | 
अथान्योक्तिषु विज्ञेयं रवेः पृष प्रद्रसनम् || ९० || 

28 
चन्द्रस्यान्योक्तयो ज्ञेयं मेषस्यान्योक्तयस्तथ। | 
वायोरन्योक्तिरपरां हंसान्योक्तेस्ततः पर{ | ९९ ॥ 

24 
५, भ © क ष £ भ्रमरान्योक्तयस्महस्कोकिलान्योक्तयरस्ततंः | 

चातकान्यो क्तयस्तहन्मयुरान्योक्तयस्तंर्तः || ९२ || 
25 

जुकान्योक्तिस्तती ज्ञेय काकान्योक्तिस्ततः स्मृतां | 
बकान्योक्तिः स्मृता तदैत्वद्योतान्योक्तयस्ततः || ९२ || 

सिहान्योक्तिंशंजान्योक्ति मुंगान्यी क्तेस्ततः परम् | 
करभाग्योक्तयो ज्ञेया वृषभान्योक्तयस्ततंः || ९४ || 

27 
८८ र द्धं 4 तथा सामानन्यवृक्षोक्तिविर्दीष्टतरुपद्धतिः | 

पर्वतान्योक्तयः ख्यातौ अगस्त्यान्योक्तयस्तंतेः || १९ | 
६ 8 ६ समुद्रान्योक्तयस्तद्रद्रलान्योक्तिस्ततः परम् | 

दा इस्यान्योक्तयस्तरदत्र्न्योक्तिस्ततः परम् || ९६ | 
28 

ट = ६.९... ् ६.५१ तटाकान्योक्तयस्तंदंत्कमलान्योक्तयस्ततः | 
कुपस्यान्योक्तयस्तद्न्मरुस्थलभवोक्तंः || १७ | 

80 
ततो दावानलान्योक्तिः संकीणगौन्योक्तयस्तंतः | 

€ * ५9 [०९ \9 अथ सवेनृपाशंलां विश्चिष्टनृपवणनभरं || ९८|| 
81 

पतायनमरीणां च राजनीतिस्ततः परेम | 
9 ५ | 9 नीतीर्मि्नकनीतिरथै प्रशंसा करिणां त्थी | ९१९ ॥ 



अनुक्रमणिका, 

82 
अश्वप्ररासा विख्याता धनूर्वेदस्ततःपर्रम् | 
गान्धवैराखरमर्षरे वृक्षायुर्वेदपएक च || २०॥ 

तथैव शाकुनर्ञानं पद्यूनां लक्षणानि च | 
विषापहरणं तदद्धूतविद्या ततः परम् |} २१ | 

84 
नालो परामनं कौतुकानि ततः पर् | 
कल्पस्थानानि केशानां रञ््नानि ततः परभ }} २२॥ 

385 
अथ सामान्यनृङ्खारे युवतीनां प्रशंसनम् | 
खीपुसजातिकथनं तयोः संयोगवगशन॑म || २३ 

88 
खीसेवा कथनं तरदत्संकेतादिप्रशंसनम् | 
बालाया वर्णनं तद्भंद्यःसंपेथ व्णनमूं || २४|| 

8 
तरुणी वणैनं तर्दत्समचल्रीप्ररांसनम् | 
विप्रलम्भकद्युद्गारे भ्रियप्रस्थानवणन॑म् || २९ ॥ 

38 
नायिकावचनं तंद्वाहियुक्तायाः स्थितिस्तेधौ | 
सखीवाक्यं त्रियुक्तयां त्रियोगिन्याः प्रभाष्णेम् || २६॥। 

39 
दुतिकपमेषणं कन्ते प्रलापश्च वियोगिनः" | 
दूत्युक्तिनौ यकरस्यामरे नायिकायां तदुक्तयः || २७ || 

40 
उपहासादिकं दूत्या नायिकायास्ततः पर॑म् | 
जथ संभागशुङ्गारे परस्परविलोकनम् || २८ || 

4.1 
भरियातिथ्यादिकं तेद्न्मानिनीमानत्रणनेम् | 
कललोक्त्यादिकथनं भिथुनस्ये्तयस्तर्थो | २९ | 



दाङ्कधरपदटातिः 

42 
प्रियस्य शिन्लानेनैयो प्रसादश्च परस्परम् | 

1 

खूयीस्ते चक्रदःखं च तमसो वणैनं तरथो || ३० || 

सचारथाभिसेिणां शशाङ्ञोदयवणनेम् । 
पानगो्ठी ततः प्रोक्तैः चाटुप्रमृतिवणनेम्ं || २३१ ॥ 

44 
सखीवाक्यं नववधक्रीडायां तदनन्तरम ) 
सुरतक्रीडिताख्येातं विपरीतरतं तथां | ३२ 

5 
निवत्तिः सूरतस्योथं निरीये क्रीडनादिकंमं | 
प्रभातेर्वर्णनं वायरूर्ययो बैेणेनं तथे || ३३ || 

46 
रा्िस॑भोगचेशटायाः प्रातःप्रकटनं ततं 
भय मिभ्रकमङ्गरि सतीकलवेधस्थितिः || ३४ || 

4 
असतीचरितं तेददसन्तादेथ वणेनभं | 
गरीष्मादेर्व्णनं तेददषीदेरपि वर्णनेभं || ३९ || 

चारत्स्वभावव्यख्य(नं हेमन्तादेथ वणनम् | 

शिश्िरादेस्तथाण्यंनिं संमिभ्राख्यानकं ततः || ३६ ॥ 
49 

ततो वीररसोक्तिः स्यौत्करुणारसव्णेनम् | 
भद्धतष्य रसस्योक्तिरथ हास्यरसोक्तेः || ३७ || 

0 
भयानकं बीभत्संस्ततो रौद्ररसोक्तर्थः | 
अथ शान्तरते पू वैराग्यस्य प्रशंसने || ३८ ॥ 

1 
भनित्यतासमाख्यानिं विषयादिविडम्बनम् | 
पञात्तापस्य कथनं कालस्य चरितं तथी || २३९ | 



नमस्कविः ७ 

52 
ततो वित्रेककथनमुंपदेरस्ततः परेम | 
काठसंख्या ततः प्रोक्ता शारीरं तदनन्तरेभं || ४० || 

53 
ततश्रतुर्धिधे योगे योगत्रयनिरूपणम् । 
ततस्तु हठयोगः स्याद्रोरक्षादिसुसाधितः || ४९१॥। 

64 
द्वितीयो हठयोगथ माक्ृण्डेयादिसाभितैःः | 
मनःस्थेयेप्रभावे्च मदिमद्याथ योगिनः” || ४२॥ 

55 
योगिचयौ ततः परोक्तं ज्ञानं चारिष्टजं तथां | 
विदेदमुक्तिकथनं कालवज्चनसंयुतेभं || *२ || 

668 
सुभाषितवरस्येति कथितोयमनुक्रमः | 
दातं त्रिषष्टयभ्यधिक्रं परेच्छेदेषु कीर्तितम् | 
गणितं प्यसंख्यामिः षट्सहस्रं रातत्रयम् || ४४ || 

कोणा -> >~ 

अथ नमस्कृतिः ॥ २ ॥ 
तत्रादो गणेराः | 

छपर 
चलस्कर्णानिलोडु तसिन्दुरारुणिताम्बरः | 
जयव्यकाठेषि खजन्संध्यामिव गजाननः || ९ || 

कस्यापि । 
58 

उचत्ह्याण्डखण्डद्वितयसहचरं कुम्भयुग्मं दधानः 
्ेडुक्नागारि पक्लप्रतिमिटविकटज्नोत्रतालाभिरामः । 
देवः शंभोरपस्यं भुजग पतितनुस्पधिवर्विष्णुहस्त- 
लैलोक्याथर्यमूर्तिः स जयति जगतामी चरः कुच्जरस्यः।। २।] 

भेरीनांकारस्य । 



दाद्धश्रस्पद्धतिः 

अथ सरस्वती । 
59 

करचदरसदृशमखिलं भूवनतङं यत्प्रसादतः कवयः | 

परयन्ति सूष्ममतयः सा जयति सरस्वती देवी ।। २1) 
घुबन्धीः 

अय शिवः । 
60 

नमस्त ङ्शिरभ्रुम्विचन्द्रचामरत्रारतरे | 
त्रैलोक्यनगरारम्भमुलस्तम्भाय शंभतरे || ४ || 

बाणनदटस्य । 
61 

मौ नादस्तमितैव चादुभगितिः सस्तैकहस्ताद्रतं 
दूरेप्यच्जलिबन्धने प्रणमनं स्तन्ध्राधमूनैः कुतः | 
इत्थं संघटितेकातरेग्रहतया व्यमो गिरिप्रामणी- 
जायां जातरूषं जयत्यनुनयन्देवलिलोकीगुरुः |} ९ ॥ 

कस्यापि । 
82 

वामाद्खोकूतवामब्धि कुण्डकीक्रतकुण्डलि | 
आत्िरस्तु पुरो वस्तु भतिभूव्यम्बराम्बरम् || £ | 

सार्नोमस्य । 
63 

पिनाकफणिबालेन्दुभस्ममन्दाकिनीयुता | 
तथापि भव ते मूर्तिरपत्रगोनुसारिणी || ७ || 

देवेग्वरस्य । 
64 

उदरद्वयभरणमयादपाद्ाहितदारः | 
थदि नैवं तस्थैकखतः कथमद्यापि कुमारः} ८ ॥ 

५ सातिैभोमस्य । 

संध्यानतों नरपुगंधितनोः सरोष- 
मुर्सारिते गिरिजया निजपाणिपद्मे | 



उत्सिक इ णफणीन्द्रफणपिणेन 
यगो ङिजियति कालमृग मौलेः |} ९ |) 

कस्यापि) 
68 

उचेरुत्तालखेलद्धजवनपवनोद्धतरौलौघपात- 
स्फारोदन्चत्पयोधिप्रकटितमुकटस्वधुनीसंगमानि 1 
जी य्खस्ताण्डव्ानि स्फुटविकटनटाकोटिसंषट्भुरि- 
अ्दयतन्तक्षत्रचक्रभ्यवसितस्रमनोवृष्टिपातानि रंभोः || ५० || 

अरीभाक्रारस्य । 
6 

मन्दारभालल्कितालक्रातरै 
कपाल्माकाङ्कितद्येखराय 1 
दिव्याम्बरायै च दिमम्बराय 
नमः दिवचरि च नमः शित्राय |) ९९ ॥ 

ऋस्रापि 1 
अ 2 ०९ + (कि 

प गारी । 
68 

हरकण्ठग्रहानन्दमीकलितःक्षी नमाम्युमाम् । 
रू[ठक्रटविषस्पङ्जातमुछागमःमिवर || १२|| 

जनस्य) 

अथ कृष्णः | 

69 
ख ऋ ५ ~ भेषेमदुरमम्बरे वनमुत्रः इयामास्नमारद्रमे- 
नक्तं भीरुरयं स्वमेव तदिमं ररे गृहं प्रापय | 
इतथं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यत्रकुज्तद्रमं 
राघामाधवयो जयन्ति यमुनाकूले रहःकेलयः ||9३।| 

नयदवस्यख! 
0 

अआनन्दमदधतमायतलोचनान।- 

मानीलमातरसितकंधरमात्तव्रेराम् | 
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आपादमा मुकुटमाकठितामृतीव- 
माकारमाकलयताममुमन्तरं नः || ९४ ॥। 

ता 
पुञ्जीभूतं प्रेम गोपाङ्गनानां 
मूरतीमूतं भागपेयं यदूनाम् | 
एकीभूतं गुप्रवित्तं श्रुतीनां 
दयामीभृतं ब्रह्य मे संनिधत्ताम् | ९५ ॥ 

एतौ राघवचेतन्यशरीचरणानाम्। 
2 

परमिममुपदेदामद्वियध्वं 
निगमवनेषु नितान्तखेदलिन्नाः । 
विचिनुत भतरनेषु बह्वीना- 
मुपनिषदथमुल्खले निबद्धम् || ९६ || 

73 
नवनीलमेषरुचिरः परः पुमा- 
नवनामवाप्य प्रतगोपतिप्रहः | 

नवनीयकीर्विरमरेरपि स्वयं 
नवनीतमिक्षुर पुना स चिन्त्यते || ९७ || 

एतो बिल्वमङ्कःलग्री चरणानाप् } 
14 

क्र यासि खलु चौरिके प्रमुषितं स्फुटं दृरयते 
दितीयमिह मामकं वहसि कन्दुक्रं कञ्चुक | 
त्यजति नवगोपिकाकुचयुगं प्रमथ्नन्बला- 
ह सदपुठकपच्नरो जयति गोकुले केशवः ॥ ९८ ॥ 

वीपक्रस्य । 
75 

दृक्पातः कमलासनेस्तु भवतो ज्ञानं मनाङ्गारुते 
शओरकण्ठोयमितः छरानिति नतांस्तारध्येण चिज्ञापितः | 
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प्रेयस्याः क्र तदासनं क्र च सुतं कण्ठः क्र चेत्युह्टस- 
छक्ष्म्यावसितमानसो त्रिजयते खुप्रप्रवुद्धो हरिः || ९९ ॥ 

कस्यापि । 
76 _ 

अतिविपुर कुचयुगलं रहसि करैराम॒दान्मुदलक्षम्याः । 
तद पहतं निजहृदयं जयति हरिमगयमाण इव ॥। २०|| 

अरसाक्रस्य। 
प 

मकरीविरचनभङ्गःया राधाकुचकलखपीडनव्यसनी | 
ऋजुमपि रेखां ठलम्पन्बह्वत्रवेषो हरिजयति || २९१ ॥ 

दरिदहरस्य । 
_ 78 

खिन्नासि मुत्च रीर बिभमो वयमिति वदत्सु शिथिलभुनः 
€ भरभुम्रविततबाहुषु गोपेषु दसन्दरिजर्या न ~¬ ~> 

79 
शिरश्छायां कृष्णः क्षणमकृत राधाचरणयो- 
भु जावल्लिच्छयामियममपि तदीयप्रतिकृतौ | 
इति क्रीडाकोपे निभृतमुभयोरप्यनुनय- 
प्रसादो जीयास्तामपि गुरुसमसतं स्थितवतोः|| २३ ॥ 

कस्यापि! 
80 

वेदानुद्धरते जगन्निवहते भ्रगोलमद्धिभते 
दैत्यं दारयते बसि छलय क्षन्नक्षयं कुर्वते | 
पौलस्त्यं जयते हठं कलयते कारुण्यमातन्वते 

९, 

म्ठेच्छान्मूञ्यते दशक्रतिङकृते कृष्णाय तुभ्यं नमः || २४॥ 
जयदेवस्य । 

81 । 
जीयासुः राकुलाक्ृतेभगवतः पुच्छच्छटाच्छटना- 
इद्यन्तः दातचन्द्रित(म्बरतलं ते बिन्दवः सेन्धवाः | 
येव्यौवत्य पतद्धिरौवैशिखिनस्तेजोजटीलं वपः 
पाना(ध्मानवद्ादरोचकरूजां चक्रे तरिरायास्पदम् || २९॥ 
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82 
तियत्पुच्छाच्छोटोच्छलितजकठगभे निधिरपा- 
मपां नाथः पाथःपषतरठवद्ुन्यो वियदभत् | 

१ ॐ, के) य [ ॐ ४ भभृद्धास्वानोर्वो दिनपतिरभुदौवेददहन- ह, 
धलत्कये यस्मिन्स जयति हरिर्मीनव्रपुषा || २६ ॥ 

कष्याप्यतो १ 
84 

न पड्ेरालेपं कयति धरित्रीत्ययभया- 
त्त मम्तमादत्ेप्युरगनगरभरदरभयतः | 
न धत्ते ब्रह्माण्डस्फुटनमयते घुषररवं 
वरदो मादास्म्या[दति जयति संकोचिततनुः || २५७ | 

हनूमत ॥ 
84 

देत्यानामधिमे नखाटूरकुदीकोगप्रविष्टास्मनि 

स्कारीमृनक दारकेसरसटा संघे राङनैः | 
सक्रा्थं च सविस्मयं च सगुरत्रीडं च सान्तःस्मितं 

व्री डके सारणा हरेध्िजयते तव्काठमालोकितम् || २८ ॥ 
दन्द्रकवे । 

जभ बह्मा । 

85 
तं वन्दे पद्मसद्यानमुपवीतच्छराख्लत् | 

गङ्ख सेोतखेणेव यं सदेव निषेवते || २९ ॥ 
। राजज्ञख्रस्य । 

अथ रविः | 
86 

शुकतुण्डच्छत्रि सव्रितुश्ण्डरुचः पुण्डरीकवनबन्धोः | 
मण्डलमुदितं वन्दे कुण्डरमाखण्डलादायाः || ३० || 

नागसम्माया । 
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अथारिषः। @ ॥ 

तत्र पूवर गणेराः। 
87 

दन्ता्ननिभिन्नहिमाचलोर्वी- 
रन्प्रोस्थितादीन्द्रमणिप्र्भौषे | 
नागाननः स्तम्भवधिया कपोलौ 
घषेन्पितृमभ्यां सितः पुनातु || १ || 

श्रीर्गाविन्दराजदेवानाम। 

एकदन्तद्युतेसितः दांभोः सूनुः भ्ित्रेष्तु वः | 
विद्याकन्द इव्रोद्धिन्ननव्ादुरमनोद्रः || २॥| 

स्भीधनदद्वानाम् । 
89 

गण्डस्थलीगलदमन्दमदप्रवाह- 
माद्यद्भिरेफमपरुरस््ररदत्तकणेः | 
हपादिव(लसनिमीरितनेत्रगुगमो 
वरिप्रच्छिदे भवतु भूतपतिगणेरः || २ || 

आसींनगरप्राक्रारप्र्स्तः। 
90 

विघ्नेशो वः स पायाद्विहतिषु जरष्रोन्पप्कराम्रेण पीत्वा 
यस्मिन्नुडूत्य तोयं वमति तदखिलं दृर्यते व्योति देवैः | 
क(प्यम्भः क्रापि विष्णुः कचन कमलभूः क्रप्यनन्तः कचिच्छरीः 
काप्यः क्रा।पि दौला: क्रचन मणिगणाः क्रापि नक्रादिसन्वाः|। ४।| 

हनुमत, । 
91 

सानन्दं नन्दिहस्ताहतमुरजरवाहतकौ मार बर्हि- 
्रासान्नापताम्ररन्ध्ं विद्राति फणिपतौ भोगसंकोचभानि | 
गण्डोड़ीनालिमालामुखरितककुभस्ताण्डवे दुरपाणे- 

वैनायक्यधिर् बो वदनविधुतयः पान्तु चीर्कारवव्यः।। ९ | 
भवभूते । 
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अथ शिवः | 

92 
उपहरणं विभवानां संहरणं सक्ररदुरितजालस्य | 
उद्धरणं संसाराच्चरणं वः भ्रेयसेस्तु विश्धपतेः || ६ ॥“ 

दिद्यारण्यश्रीचरणानाम् ^ 
93 

अासीने पथ्मि तूष्णीं व्यसनिनि शशिनि व्यश्च कृष्णे सतृष्णे 
देव्येन्द्रे याति निद्रां दवति मधति कान्तकान्वौ कृतान्ते | 
अब्रह्मण्यं ज्रूवाणे कमलपुटकुटीश्रो्निये शान्त्युषाये 
पायाद्ः कालक्रटं चिति कवलयंल्लीलया नीलकण्ठः || ७ । 

लक्मणखण्डप्रशस्ते । 
94 

वक्र रीतकरोधरो घनरसः कामप्ररो विमदः 
(सो गन्धवहः सरोरुहसदहरत्पाणिः स्मिताभा शुचिः | 
वक्षः पीनपयोधराधिकरमं प्र्नी नितम्बस्थटी- 
स्य्टौ पूजेटिमुतेयः स्मरभयाहूमोभ्रेताः पन्तु वः | ८ || 

हेवेश्वरस्य । 
99 

कस्तत्र ूली मुगय भिषजं नीलकण्ठः प्रियेहं 
केकामेकां कुरू परुपतिर्नैव दर्ये विषाणे | 
स्थाणुमुर्धे न वदति तरर्जवितेशः द्विवाया 
गच्छाटभ्यामिति हतवचाः पातु वथन्द्रनचूडः || ९ || 

भारतकवेः! 
9९8 

वि 4 च्युतमिन्दौरखां रतिकलहमम्रं च वलयं 
दयं चक्रीकृत्य प्रहसितमुखी हैठतनया | 
अवोचद्यं परयेत्यवतु स शिवः साच गिरिजा 
स च क्रोडाचन्द्रो दशनकिरणाप्रिततनुः | १० || 

कड चन्द्रल्य | 



भिषः ९५५ 

97 
कर्पान्ते क्रो धनस्य ज्रिपुरात्रेजयिनः क्रीडया संचरिष्णोः 
छृटवापि प्राणिजातैर्मिजमुखकुहरातिथ्यमप्रापततुपरेः । 
दिम्मित्तीः प्रक्ष्य शून्याः प्रलयजलनिधिप्रे्षितात्मीयमू्ति- 
रातत्यासक्तमोघभ्नमजनितरूषः पान्तु वो गाजतानि || ९९॥ 

४ भृरीभाक्रारस्य। 
98 

कल्पान्ते शामितत्रिविक्रममहाकङ्कालबद्धस्फर- 

च्छेषस्युतनसिंहपाणिनखरप्रोतादिकोलामिषः | 
विश्रैकाणेवताविरोषमुदिती तै मस्स्यकुमोवुभो 
कषेन्धीवरतां गतः स्यतु सतां मोहं महभिरवः|| ९२ || 

छिज्मस्य। 

अयथ छखांचनम् | 
99 . 

पल्मालीपिङ्गचिप्नः कण इव तडितां यस्य कृत्ल्ञः समृहां 

यस्मिन्त्रह्माण्डमीषद्विषटितमुकुठे कालयज्वा जुहाव | 
अ्धिर्गि्टप्रचुडादशिगकिवसुधाधोरन्चांकारिकोणं 
तार्तीयं यस्पुरारेस्तदवतु मदनश्नोषणं रोचनं वः || ९३ ॥ 

भवभूतेः । 

अथ गणाः | 
100 

संध््राताण्डवङडम्बरव्यसनिनो देव्य चण्डीपते- 
श्रष्टापीडविरीणेमुण्डचयननव्य्रा गणाः पान्तु वः | 
येरौत्छुश्यवरीक्ृतैमैहगणाद्राहौ गुदीते हढा- 
त्स्याचन्द्रमसोर्मिथः स्मितवतोजौतं करास्फाठनम् || ९४ | 

कस्यापि । 

अथ जटाजूटः ॥। 
101 

स धुजटिनटाजूटो जायतां विजयाय वः | 
यत्ैक पकलितभरान्ति करोर्यश्यापि जाह्ृन्री || ९९ || 

सूरवर्मण । 
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अथ पाक्रती | 
102 

प्रत्यासन्नविवाहमङ्लवेषौ देवार्यनव्यमया 
दष्टे परिगेतुरेव लिखितां गङ्गाधरस्याकृतिम् | ~ 
उन्म(दस्मितरोषठ्न्नितापेय। गेयो कथंचिचिरा- 

4 
| अ 

दू दखीवचनासिये विनिहतः पुष्पाच्ञकिः पातु वः|| ९६ | 
103 

वक्षःपीठे निरीक्ष्य सकरिकमणिशिलामण्डलस्च्छभासि 
स्वां छायां सम्यद्या त्वमियमिति मुहः सत्यमाश्चासितापि | 
वामे मे दाक्षिणेस्याः श्रवसि कुबलयं नादमेत्यालपन्ती 
दन्ताक्चेष। सदासं मदनतिजयिना पावती वः पुनातु || १७ |, 

कस्यापि । 
104 

स्रेदस्ते कथमीद्दाः प्रियतमे उत्रननेत्रवद्धिधिभो 
करस्माद्रेपितमेतदिन्दुवदने भोगीन्द्रर्भीतेस्तव्र | 
रोमात्चः कथमेष देवि भगवन्गङ्काम्भसां सीकरै- 
रित्थं भतेरि भावमोपनपरा गौरी तरिर पातु वः || ९८ ॥ 

कस्यापि! 

अथ षण्मखः | 
105 

अर्विष्मन्ति व्रिदाये ब्रक्रकुदराण्यासह्ितो बाके- 
र ङ्खलया वरिषकबुरान्गणयतः संस्प्रदय दन्ताङ्रान् | 
एकं तरणि च सप्त पन्च प्रडिति प्रध्वस्तसंख्याक्रमा 
वाचः क्रोज्चरिपोः शिशुत्वत्रिकलाः भ्र गरांसि पुष्णन्तु बः |} ९९ 

क्रस्यापि 

अथ गङ्ग | 

108 
मुक्तभा नृकपालशुक्तिषु जटव्रह्टीषु मै्टीनिभा 
वह्नौ लाजनिभ ईदी मणिनिभा भोगोत्करे भोगिनाम् | 
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क + 

वित्रतनेरितपयःसमञनोच्छारिता 

खेलन्तो हरमुतधि पान्तु भवतो गङ्गापयोविन्दवः || २०|| 
करष्णमिश्चस्य। 

10¶ 

सुषा धमपताकिनी तटखध।सेव्रावसनाकिनी 

रुभ्यत्पातकिनी भगीरथतपःसाफल्यरैत्राकिनी | 
(कि 

प्र॑मारूढपिन।किनी गिरिसतासाकेकरालोक्िनी 

पापाडम्बरडाक्रिनी तिभूवनानन्दाय मन्द || २९ 
कस्यापप्। 

अभर ताण्डवम् | 

108 
देवा दिक्पतयः प्रयात परतः खं मुन्चेताम्भोमुतः 
पातारं रज मेदिनि प्रविशत क्षोणीवकरं भधराः| 
त्रह्मन्तु्नय दूरमत्मभुव्रनं नाथस्य नो नृत्यतः 
दंभाः संकरमेतदिव्यवतु वः प्रोत्सारणा नन्दिनः || २२॥। 

महानाटक्रात्। 
1009 

सध्याताण्डवडम्बरव्यसनिनो भगेस्य चण्डभ्रमि- 

उ्यानव्यद्धजदण्डमण्डलमभुवो इञ्ञानिलाः पान्तु वः | 
येषामृच्छलतां जवेन भिति व्यदधु भूमीमृता- 
मुड़ीनेषु विडोजस। पुनरसौ दम्भोलिरालोक्रितः || २३ || 

सीमनाथधप्रशस्ते । 

अथ इरि | 
110 

स्फटिकमरकतश्रीहारिगोः प्रीतियोगा- 

तदवतु वपुरेकं कामकंसद्विषोवः | 
भवति भिरेखतायाः साधमस्भोधिपुत्या 

सद्रामहसि कण्ठे यत्च सीमाचतिवादरः || २४ ॥| 
ऋस्यापि। 
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111 
यौ तौ दाडङकपालभवषितकरौ मालास्थिमालाधरी 

देवी दारवबतीदमदाननिरयौ नागारिगोवाहनौ | 

दवित्यक्वौ बलिदक्षयज्ञमथनौ भ्रीदीलजावहलमौ 

पापं वो हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्सगङ्भाधरौ || २९॥ 
कस्यापि) 

अय चण्डी | 
112 

तरिद्राणे सद्रवृन्दे सवितरि तरले व्धिणि ध्वस्ततरचे 
जाताराट्के दादाङ्के विरमति मरुति त्यक्तवेरे कुबेरे | 
वैकुण्ठे कण्ठिताखे महिषमतिरूषं पौरुषोपघनिप्र 
निवितनं निघ्नती वः रमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी |॥९६॥ 

बाणमभहस्य। 

अथ कृष्णः | 

113 
पान्तु वरो जठददइयामाः शाङ्गज्याधातककदाः | 
त्रलोक्यमण्डपस्तम्भाथस्वारो हःरेवाहवः | २७ || 

कस्यापि) 
114 

भाग्यन्मन्दरकंदरोदरदरीव्यावर्तिमिवोरिषेः 

कद्योररल्माकटं कल्यत खद्ेम्या मखास्भोरुर्म । 

आःत्खुक्यात्तरलाः स्मरादिकत्तिता भीत्या समाकन्चिताः 

क्रोपेन ज्वलिता मृदा मुकरुकिताः शौरेदैशः पान्तु वः | २८५। 
कस्यापे। 

115 

अर्घोन्मीठितलोचनस्य पिबतः पयौप्रमेकं स्तनं 
स्यः प्रलुतदुगधदिग्धमपरं हस्तेन संमाजेतः | 
मात्रा चाङ्कुकिलालितस्य चिबुके स्मेरायमाणे मुखे 
विष्णोः क्षीरकणाम्बुधामधवका दन्तद्युतिः पातु वः |२९। 

जिल्वमङ्कःलश्रीचरणानाम् 
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116 

अस्मिन्कस्ेि विनापि प्रचरति पवनाद्तते कोपि ननं 
४) 

(थ) (ध! € 

पदयामः के न गस्त्रेव्यनसरति गणे भीतमीतमकाणास् | 

तस्मिनराध(सखो बः सखुखयत विल्सल्ीलया क्तरभा(र- 

व्यातन्बाना मृगारिप्रबलघुरवुरारावरद्रन्नेनादन् ||२५॥ 
कस्यापि। 

हि 117 
€ 4 क ९ 

दपणाार्पतमालक्यि मायाक्ीरूषमात्मनः | 
आत्मन्येवानुग्क्तो वः शिवं दिरातु केशवः || २१ ॥ 

कस्यापि। 
118 

गच्छाम्यच्युत ददानेन भवतः किं तृत्निखूतपद्यते 
किं स्वेवं त्रिजनस्थय्रोहेतननः संभावयत्यन्यथा | 
इन्यामन्त्रणभद्धि-खनितवर्थात्रस्यानवेदाठस।- 

मायिष्यन्पुकाङ्कराभ्चिततनुर्गापीं दरिः पतुः || ३२॥| 
कस्यापि । 

8 119 
ह्दयं कश॑स्तुभोद्धासि हरेः पुप्णातु तः नियम् | 
र(धाप्रवेदारोपाय दत्तमुद्रमिव धिया || ३२ ॥। 

क्रमस्य । 
120 

रामो नम बभुव हुं तदबला सीतेति हुं तां पित्- 
वाचा पन्चव्रदीवने निवसतस्तस्यादरद्रा्रणः | 
कृष्णेनेति परातनीं निजकथामाकण्ये मातेरितां. 
सोमित्रे क्र घनुधनुवनुरेति प्रोक्ता गिरः पान्तुवः॥ ३४|| 

वसुंधरप्य । 
121 

सकलभुवनबन्धोर्वैरमिन्दोः सरोजे- 
रनुचरितमिति मस्वा यः स्व्रपादारतिन्दम्| 
घटयितुमिव मायी योजयत्याननेन्दौ 

` वटदलपुटशायी मङ्गकं वः कृषीष्ट || ३९ ॥ 
कस्यापि। 
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122 
कोयं द्वारि दरिः प्रयाद्यपवनं शाखामृगस्यात्र क्रि 
कृष्णैहं दयिते विनेमि सुतरां कृष्णादहं वानरात् | 
राधं मधुखदनो घ्रज ठतां तामेव पुष्पा्विता- 
मित्थं निवेचनीङतो दयितया द्रीणा हरिः पतुवः|| २६ ॥| 

कस्यापि) 

अथ दद{तरिताराः | 

123 
दिदयादः दाक्रखकृतिः स भगवातरैःभ्रेयसीं संपदं 
यस्य स्फजदत॒च्छपच्छाशिखरमप्रेडोठनक्रीडनेः | 
विप्वग्वाधिसम्च्छलज्नलभरमन्दाक्रिनीसंगते- 

गद्धासागर्रागमप्रणपिनी जाता विदहायःस्थत || २५ {| 

124 
निप्मरत्युह मनल्पकल्पचरिततलोक्यरक्षागुरुः 
क्रीडाक्रसकरेतररः स भगव्ान्दिदयादमन्दां मुदम् | 
कल्पान्तौदध्िमःयमज्ननव शाद्रयासपतः संलुउ- 

प्रष्ठ यस्य वभूव सेकतक्रणच्छायं परितीतलम् || ३८ || 
त 

दप्यदेत्यक्रटुभ्विनी जनमनःसंतोषसंको चनः 
कय।द्रिश्चमनन्रं स भगवान्क्रोडावतायो हरिः | 

यदृ डरको!टेकोटरकृटीकोणान्तरस्थयसी 

ध्न भवत्यवदातकृतक्रदलारनिव भद्धद्धना || ३९ || 

हन॒मत एत । 
128 

चट चरिति चमाणि च्छमिति चाच्छलच्छाणिते 

धगङ्गिति मदरि र वा(स्थिनि छागिति | 

पुनातु भवतो हरैरमरपररिवक्षःस्थल- 
क्ण त्करजपञ्जरक्रकचकाषजन्मानलः || ४० || 

वाक्पतिरानस्य) 
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127 
व्रद्माण्डच्छल्रदण्डः रातधुतिभव्रनाम्भोरुहो नाठदण्डः 
स्ोणीनौक्रपदण्डः क्षरदमरसरित्पष्टिककेतुदण्डः | 
ज्योतिश्वक्राक्षिदण्डखिमुवनत्रिजयस्तम्भदण्डङ्दण्डः 
भ्रयस््रैविक्रमस्ते वितरतु विवुधद्वेषिणां कालदण्डः || ४१ || 

ठश्डिनि । 
128 

क्रि गोभ्यौ किम कार्मुकोपनिषदा भर्मप्रसदेन [क्र 
कि वेदाधिगमेन भास्वति भृगोत्ररो च क्रि जन्मना | 
कि चनिन ममाद्ूतन तरसा पीडां कृतान्तोपि चे- 

द्विप्राणां कुरुतेन्तरिव्यनुरायो रामस्य पुष्णातु वः|| ४२|| 
हनृमत । 

129 
कर्मो मुरव्रदारवालत्रदपां रःद्रीरुंतावदहिदो 
मेधाः प्ठववस्रखनफलवन्नक्त्रद्र्यन्दवः | 

स्वाभिन्त्यौमतरूः क्रम मम करियाञ्छ्रलत्रेति गां मार्तेः 
सीत्वरेषणमादिक्दिकातुवो रामः सलज्जः भियम् || ५३|| 

कस्यापि । 
130 

करृप्ण त्वं नवयौत्रनोसि चपलाः प्रायेण मोपाद्धनाः 

कंसो भुपतिरन्जनालमृढुनर्मीवा व्यं गेोदुदः ; 
तद्याचेच्नलिना भवन्तमयुना वृन्दावनं मद्धिना 

म यासीरिति नन्दगोपवचसा नश्नो हरिः पातु वः ||४५४।| 
विल्वमद्लश्रीचरणानाम् । 

131 

प्यानत्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं 
परयानङ्गरारातुरं जनमिमं जातापि नो रक्षसि | 
मिथ्याकारूणिकौतसि निदेयतरस्त्वत्तः कुतोन्यः पुमा- 
ञ्द्राश्वन्मारवधुभिरित्यमिहितो बुद्धो जिनः पातु वः|| ४५|| 

रहिरिगणस्य) 
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132 
उद्यत्करकरवालः उाकतिमिरष्वंसने महानिपुणः | 
कल्किदरिवेः पायादपायतः कठिनिद्ान्तोव्थः ॥ ४६ || 

शाङ्गधरस् 
153 ् 

पाठीनः कमठः; किटिनेरहरिः खवौकृतिभोगेवो 
रामः कंसनिपूदनो ददाबरः कल्की च नारायणः | 
युप्माकं स विभृतयेस्तु भगवान्सेतुभवाम्भोनिधा- 
वुन्ताराय युगे युगे युगपतिखेलोक्यनाथो हरिः || ४७ || 

हनूमत । 

अथ रक्ष्मौः | 

184 
पायात्पयोधिदहितुः कपोलामठचन्द्रमाः | 
यत्र संक्रान्तबिम्बेन हरिणा हरिणायितम् || ४८ | 

कस्यापि। 
1895 

उत्तिश्न्त्या रतान्ते भरमुरगपती पाणिनैकेन कृत्वा 
धृत्त्रा चान्येन वासो त्रिगरितकवबरीभारमंते वहन्त्या | 

भृयस्तत्काल कान्तिद्धिगुणितसुरतप्रीतिना रौरिणा वः 
ताय्या्मारिद्धय नातं वपुरल्सलसद्भ्। ड रुरेम्याः पनात् ||४ ९|| 

निद्यानारायगस्य । 
४ 

अय सूयः | 

138 
सिन्दूरस्प्रहया स्प्ररान्ति करिणां कुम्भस्थमाधोरणा 
भिष्टी पहटवराङ्कया विचिनुते सन्द्रदरुमद्रोणिषु | 
कान्ताः कुङ्कमरा्भया करतले मृद्रन्ति लप्र च य- 

तत्तेजः प्रथमोदधवं भमकरं सौरं चिरं पातु वः|| ९० || 
जिविक्रमस्य । 
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187 
जम्भारातीमकुम्भोद्धवमिव दधतः सान्द्रसिन्दूररेणुं 
रक्तैः तिक्ता इवीवेरुदयगिरितटीधातुधाराद्रवस्य | 
आयान्त्या तुल्यकालं कमलवनरुचेवारुणा वो विभूतये 
भूयासुमोसयन्तो भुवनमभिनवा भानवो भानवीयाः ||९९।| 

188 
भक्तिप्रहाय दातुं मृक्लपुटकुटीकोटरक्रोडलीनां 
लक्ष्मीमाक्रष्टकामा इव कमलवनोद्धाटनं कुवेते मे | 
कालाकारान्धकाराननपतितजगर्साप्वसभ्वसकल्याः 

कल्याणं वः क्रियाः किसलयरुचयस्ते करा भास्करस्य ||५२॥। 
एतौ मयूरस्य । 

अथ सुभाषितप्रशंसा ॥ ५॥। 
139 

संसदि तदेव भूषणमुपकारकमत्रसरे धनं मुख्यम् | 
सूक्त दधति खुवणे कल्याणमनर्धमिह धन्याः ॥ ९ ॥ 

ऋषस्यापि। 
140 

कथमिह मनुष्यजन्मा संप्रविराति सदसि विवुधगमितायाम् | 
यन न खुभषितामृत्तमाहादि निषीतमा तुपेः || २॥| 

चाणक्यस्य । 
141 

खुभाषितमथैदरव्येः संग्रहं न करोति यः| 
सोपि प्रस्तावयज्ञेषु कां प्रदास्यति दक्षिणम् | ३ || 

कस्यापि। 
142 

प्रसनचाः कान्तिहारिण्ये। नानाश्चेषवि चक्षणाः | 

भव्न्ति कस्यचित्पुण्यैर्मुखे वाचो गृहे लियः || ४॥ 
जिविक्रममहस्य । 



२४े काङकधरपडतिः 

143 
ये सूक्तीन्दुक्रलाकलङ्कजनकाये गाढगवैज्वरा 

ये वा केवरतकरैककंाधियः साक्षाच ये भ्रोत्रियाः | 
ये वा द्वेषमषीमलीमसधियस्तान्प्राज्ञगोष्ठारस- 
्रीटपरानृडवयहान्परिहरन्वाचां प्रसारं कुरु | ९॥ 

कस्यापि । 
14.4 

कणोमृतं सक्तिरसं विमुच्य 
दोषेषु यलः खमहन्खरस्य | 
अवेक्षते केटलित्रनं प्रविष्टः 

क्रमेलकः कण्टकजालमेत्र | £ | 
विल्हणस्य । 

अथ काव्यप्ररांसा | &@ ॥ 
145 

अविदितगुणापि इकवमणितिः कर्णेषु वमति मधुधाराम् | 
अनधिगतपरिमलापि हि हरति ददं मारतीमाखा।| ९ ॥ 

खनन्धो। 
146 

निरवव्यानि पद्यानि यद्यनाद्यस्य का प्रतिः | 

भिक्षकम्षाविनि्षिप्रः न्तिमिक्षनीरसो भवेत || २ 
भवनूते.॥ 

14.१7 

कान्प्रच्छामः खराः स्वर्गे नित्रसामो वयं मुत | 
किं वा काव्यरसः स्वादुः किं वा स्वादीयसी खधा|| ३ || 

कस्यापि । 
148 

ख्यातिं गमयति सुजनः सुकवि्विदधाति केवलं काव्यम् | 
पष्णाति कमलमम्भो रकष्म्या त र्विभियोजयति || » || 

कस्यापि। 



सामान्यकविप्रशसा २५५ 

149 
विपुलहदयाभियोग्ये बिद्यति काव्ये जडो न मैर्ख्ये स्वे | 
निन्दति कञ्चुकमेव प्रायः द्ुष्कस्तनी नारी || ^| 

कस्यापि । 
150 

याता यान्ति च यातारो लोकाः शोकाधिका भुवि | 
काव्यसंबन्धिनी कीर्तिः स्थायिनी निरपायिनी || £ || 

ग्रीअनन्तदेवानाम । 
151 

कि तेन किल काव्येन मृद्यमानस्य यस्य ताः | 

उदधेरिव नायान्ति रसाम॒तपरम्पराः || ७ | 
जयमापवस्य । 

152 

नवोक्तिजोतिर्राम्या खेषोक्किष्टः स्फुटो रसः | 
विकटाक्षरसंबन्धः कृत्स्नमेकत्र दुष्करम् || ८ || 

चाणनहस्य। 
153 

दुजेनहुताशातप्रं काव्यसुवणे विशुद्धिमायाति | 
द शोयितव्यं तस्मान्मत्सरिमनसः प्रयलेन || ९ || 

154 
यन्ताकृ्टसुवणेसूत्रमिव यद्य सुमेरोस्तटा- 
दुन्मीलकच्कुरुविन्द कन्दल इव स्वच्छः पदाथेस्तु यः | 
यत्राप्यु्धसदंशुकान्तरल्सत्कान्ताक्चान्तोपमं 
व्यङ्ग्यं यत्तदहो कवित्वमपरं वाग्देवतोपञ्चवः || १० || 

कयोरप्येतो । 

अथ सामान्यकविप्रोसा ॥ <9 ॥ 
155 

कातिपयनिमेषवर्तिनि जन्मजरामरणविहकञे जगति । 
कल्पान्तकोटिबन्धुः स्फुरति कवीनां यश्यःप्रसरः || ९ || 

 शङ्भधरस्य । 



९९ राङपरपद्तिः 

156 
भाकितरसास्वादबद्धरोमान्चकन्चकाः | 

विनापि कामिनीसङ्खं कवयः खुखमासते ।। २॥ 
कस्यापि) 

15 
सन्ति श्रान इवासंख्या जातिभाजो गृहे गृहे | 
उत्पादक्रा न बह्वः कवयः दारभा इव || ३ 

बाणभटस्य। 
158 

कवयः परितप्यति नेतरे कविसक्तेमिः | 
न ह्यकूपारवत्कूपा वधन्ते विधुकान्तिभिः || ४ ॥ 

शीधनर्देवानाम्। 
159 

करि कवेस्तस्य काव्येन किं कण्डन धनुष्मतः | 

परस्य हृदये लप्र न धृणेयति यच्छिरः || ९॥ 
जिविक्रममहस्य। 

160 

मुखमत्रेण काव्यस्य करोत्यहदयो जनः | 
छायामच्छामपि इयामां राहस्तारापतेरिव ॥ £ | 

बाणभहस्य । 
161 

ल द्ापतेः संकुचितं यरो य- 
दयत्की्तिपात्रं रघुराजपु्ः | 
स सव एवादिकवेः प्रभावो 
न कोपनीयाः कवयः क्षितीन्द्रः ॥ ७ || 

विल्हटणस्य। 
162 

उत्फ़छगद्धैरालापाः क्रियन्ते मुखैः सुखम् | 
जानति हि पुनः सम्यक्कविरेव कवेः समम्|] ८ | 

जिविक्रमभदस्य। 
163 

रीलाविज्नामारुलामोरिका्याः 

काव्यं कतुं सन्तु धिज्ञाः लियोषि | 



ग्द दकाङ्कःधरपद्धतिः 

170 
भमृतोसपक्षणे चाररशोषजनसञ्जनः | 
कविगेरडवन्मान्य इन्द्र वादिवृत्तकृत् || ९६ ॥] 

एतो शाङ्कुःधरस्य ॥ 
1 < 

काव्यमय्यो गिरो यावचरन्ति विददा भुवि । 
तावत्सारस्वतं स्थानं कविरासाद्य तिति | ९७ | 

कस्यापि । 

अथ विशिष्टकविप्ररंसा ॥ ८ ॥ 

172 
कवीन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथाम् | 
चन्द्रिकामिव चविन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥ ९॥ 

दाद्खे-धरस्य ॥ 
118 

वणाच्जरिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यममतं यः | 
तमहमरागमतृष्णं कृष्णद्वैपायनं बन्दे || २॥ 

नारायणमनहस्य। 
174 

जयो मयस्रयो वेदाख्रयो देव्यो गुणाः | 
प्रयो दण्डिप्रवन्धाथ त्रिषु लोकेषु विश्रुताः || द| 

राजनहोखरस्य। 
145 

क्रयः काकठिदासाश्चाः कवयो वयमप्यमी | 
पवैते परमाणौ च पदाथत्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ४ | 

ङ, ल्णमहस्य ॥ 

176 

कविरमरः कविरचरुः कविरभिनन्दथ काङिदासथ | 

अन्ये कवयः कपयथापरमानतं परं दधति ॥ ९ 
कस्यापि ॥ 



ग्द दकाङ्कःधरपद्धतिः 

170 
भमृतोसपक्षणे चाररशोषजनसञ्जनः | 
कविगेरडवन्मान्य इन्द्र वादिवृत्तकृत् || ९६ ॥] 

एतो शाङ्कुःधरस्य ॥ 
1 < 

काव्यमय्यो गिरो यावचरन्ति विददा भुवि । 
तावत्सारस्वतं स्थानं कविरासाद्य तिति | ९७ | 

कस्यापि । 

अथ विशिष्टकविप्ररंसा ॥ ८ ॥ 

172 
कवीन्दुं नौमि वाल्मीकिं यस्य रामायणीं कथाम् | 
चन्द्रिकामिव चविन्वन्ति चकोरा इव साधवः ॥ ९॥ 

दाद्खे-धरस्य ॥ 
118 

वणाच्जरिपुटपेयं विरचितवान्भारताख्यममतं यः | 
तमहमरागमतृष्णं कृष्णद्वैपायनं बन्दे || २॥ 

नारायणमनहस्य। 
174 

जयो मयस्रयो वेदाख्रयो देव्यो गुणाः | 
प्रयो दण्डिप्रवन्धाथ त्रिषु लोकेषु विश्रुताः || द| 

राजनहोखरस्य। 
145 

क्रयः काकठिदासाश्चाः कवयो वयमप्यमी | 
पवैते परमाणौ च पदाथत्वं प्रतिष्ठितम् ॥ ४ | 

ङ, ल्णमहस्य ॥ 

176 

कविरमरः कविरचरुः कविरभिनन्दथ काङिदासथ | 

अन्ये कवयः कपयथापरमानतं परं दधति ॥ ९ 
कस्यापि ॥ 



विशिषकविप्रहसा ९९, 

1 
ञैषे केचन शाब्दगु्फाविषये केनि्धसे चापरे- 
लकारे कतिचित्सदथेविषये चान्ये कथावणेके | 
आः सवत्र गभीरधीरकाविताचिन्ध्याटवीचातुरी- 
संचारी कविकुम्मिक्तुम्भभिदुरो बाणस्तु पन्चाननः || £ || 

गभर चन्द्रदेवानाम्। 
प8 

भवभूतिमनादृत्य निवाणमतिना मया । 
मुरारिपदचिन्तायामिदमाधीयते मनः || ७ || 

कस्यापि । 
149 

शाब्दाथयोः समो गृस्फः पात्चाठीरीतिरुच्यते | 
रीलाभटारिकावाचि बाणोक्तिषु च सा यदि || ८ || 

कस्यापि । 
180 

नीलोत्पठदलदयामां विज्नकां मामजानता | 
वृथेव दण्डिना प्रोक्त सर्वशुक्का सरस्वती || ९ ॥ 

विज्जकाया.। 
181 

हन्दुप्रभारसविदं विहगं विहाय 
कीरानने स्फुरसि भारति का रतिस्ते | 
आबद्धं यदि अयसि जल्पतु कौमुदीनां 
गोविन्दराजवचसां च विदोषमेषः || १९० || 

देवेम्धरस्य । 
182 

यथेयं वग्देवी खुकाविम॒खवास्व्यसनिनी 
क्हुकण्ठीकण्ठे विलसति तथा चेदनवधिः | 
तदा भूमीभागे निरूपमतमः किंचिदिव वा 

समाधत्त साम्यं घनदभणितीनां मधुरिमा १९ 
अधिनद्दवानाम् । 



३० हाङधरपडतिः 

183 
न मुग्धदयिताधरे न विषभानजि रलाकरे 
न राहृमखकोटरे न किल ताक्ष्येपक्षान्तरे | 
खददोनकवीश्वरे रसिकचक्रचुडामभीं 
गृणीकसि धा बुधास्त्यजत सान्द्रचन्द्रभ्रमम् || ९५ ॥ 

शरीहरिहारिदे वानाम् । 

184 

सरस्वतीव काणोटी विजयाड्ू जयत्यसौ | 
या वेदभगिरां वासः कालिदासादनन्तरम् |! ९३ || 

कस्यापि । 

185 

माषेन विधितोत्साह्य नोस्सहन्ते पदक्रमे | 

स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा || १४|| 
४ धनपालस्य। 

1886 
हदि रप्रेन बाणेन यन्मन्दोपि पदक्रमः | 

भवरेत्कवेक्तुरङ्गाणा चापलं तत्र कारणम् || ९९॥ 

18१ 
तावस्कतिविदंगानां ध््रनिरकिषु शस्यते | 
यावन्नो त्रिशति भरोत्रे मयुरमपुर्वनिः || ९६ || 

चिलोचनस्येतो । 
188 

भासो रामिलसोभिरौ वररुचिः श्रीसाहसाटः कवि- 
मण्डो भारविकाकिदासतरलाः स्कन्धः छुवन्धुश्च यः | 
दण्डी बाणदिवाकरौ गणपतिः कान्तश्च रल(करः 
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य सर्वेपि ते ||९७।| 

189. 
हो प्रभावो वाग्देव्या यन्मातद्खदिवाकरः| 

श्रीहभेस्याभवत्सभ्यः समो बाणमयूरयोः || १८ ॥ 



क्कविनिन्दा ३९ 

190 
सरस्वतीपवित्राणां जातिस्तत्र न देहिनाम् | 

व्यासस्पर्धीं कलालेभवयक्नेणो भारते कतवः || ९९ | 
राजरोखरस्येते । 

अथ कृफविनिन्दा ॥ ९ ॥ 
५ 

191 
अप्रगल्भाः पदन्यासे जननीरागहेतवः | 

सन्त्येके बहूकारापाः कवयो बालका इव |] ९ || 
जिविक्रममटस्य। 

192 

गणयन्ति नापराब्दं न व॒त्तभङ्धः क्षयं न चाथेत्य | 

रसिकत्वेनाक्रिता वेदयापतयः ककवयथ || २॥ 
कस्यापि । 

1983 

द्राघीयसा षाष्टयेगुणेन युक्ताः 
कैः कैरवैः परकाव्यखण्डेः | 
आडम्बरं ये त्रचसां वहन्ति 

ते केपि कन्थाकवयो जयन्ति || ३॥| 
विल्टणस्य। 

194 

धिक्त्वां रे कठिकाल याहि विकूयं केयं विपयेस्तता 
हा कष्टं श्रुतिहाकिनां व्यत्रहतिम्ठेच्छोचिता दृदयते | 
एकैर्बाङयदेवता भगवती विक्रेतुमानीयते 
निःद्ाद्कैर परेः परीक्षणविधौ सवौङ्गमुद्धाटयते || ४ 1) 

{नल्हणस्य। 
195 

कविभिनृपसेवासु वित्तालंकारहारिणी । 
वाणी वेदयेव लोभन परोपकरणीक्ता || ९ || 

क्षेमेन्द्रस्य । 



३९ शाङ्ःधरपडतिः 

186 
अन्यवणेपरावु च्या बन्धचिह्ननिगृहनैः | 
छनाख्यातः सतां मध्ये कविश्चोरो विभाव्यते || & | 

अथ पण्डितप्ररसा | १५०८॥ 

194 

अधिगतपरमाथोन्पण्डितान्मा वमंस्था- 
स्तृणभिव रघुल्मीर्नैव तान्सं रुणद्धि | 
मदभिरलितमिरिन्ददयामगण्डस्थलानां 
न भव्रति बिसतन्तुवोरणं वारणानाम् || ९ 

188 
इह तुरगदातिः प्रयान्तु मुखौ 
धनरदितस्तु बुधाः प्रयान्तु पद्यम् | 
गिरिशिखरगतापि काकपष्धिः 
पुलिनगतैने समत्वमेति हंसेः || २ ॥ 

199 
अन्रलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति करद्रयम् | 
अहो खुमनसां प्रीतिवामदल्षिणयोः समा || २३|| 

कस्यापि। 
200 

उदीरितोथेः पड्ुनापि गृद्यते 
हया नागाथ वहन्ति नोदिताः | 
अनुक्तमभ्युहति पण्डितो जनः 
परेद्धिःतज्ञानकला हि बुद्धयः || ४ || 

कस्यापि। 
201 

पण्डिते हि गुणाः सर्वे मूर्ख दोषाश्च केवलाः | 
तस्मान्मृखेसहस्रेण प्राज्ञ एको न लभ्यते || ९ || 
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202 

गीतराल्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम् | 
ञउ्यसनेन {हे मृखोणां निद्रया कल्टेन वा || € |] 

कयोरप्येतो । 
23 

ङ्तेयौति न गोचरं किमपि दां पष्णाति सक्तमना 
ह्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानमनिदां प्रामोति वद्धि पराम् | 
कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यमन्तघेनं 

येषां तान्प्रति मनमुज्छत नृषाः कस्तैः सह स्पधते || ७ | 
‰04 

स्वं राजा वयमध्युपाक्ितगुरुप्रज्ञाभिमानोन्नत्ताः 
ख्यर(तस्ठतरं विभवे यै शां सि कवयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः | 
इत्थं मानद नातिदूर मुभयोरप्यात्रयोरन्तर 
य्यस्माङ् परा ङ्कुखौसि वयमप्येकान्ततो निःस्प्रह्ाः|| ८ 1 

एतो भवतेरः 
[षे ~~~ न == == = नक 

अथ कूपण्डितनिन्दा ॥ १९. ॥ 
205 

घ्यासादीन्कविषुंगवाननुचितैवीक्येः सतैलं हस- 
ज्षुचे जल्प निमील्य लोचनयुगं खोकान्तगतरै पठ | 
काञ्यं धिक्रुरु यत्परै्रिरयितं स्पवस्व्र साधे बुधै 
येद्यभ्यर्थयते श्रुतेन रहितः पाण्डिल्यमाष्ं बलात् |} ९] 

कस्या्पे । 
206 

ये सेसत्खु त्रिवादिनः परयशाः्दाठेन राल्याकला 

कवेन्ति स्व्रगुणस्तत्रेन गुशिनां यल्लाहुणाछदनम् | 
तेषां रोषक्रषयितोदरदृद्ा कोपोष्णनिःग्यासिनां 

दीपा रलशिखेव कृष्णफणिनां चिद्या जनेद्ेजिनी ॥ २॥ 



4; दा ङ्ःघरपद्तिः 

20¶ 
म्रीवास्तम्भमृतः परोत्ततिकथामात्रे शिरःदयुलिनः 
सोदेगश्रमणप्ररापविपुलन्षाभाभिभूतस्थितेः | 
अन्तर्ेषविषप्रवे राविषमक्रो घोष्णनिःधासिनः 
कष्टा नूनमपण्डितस्य विकृतिर्भीमज्वरारम्भभूः || \ || 

क्षमेन्द्रस्येतो । 
208 

भज्ञः सु्वमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विद्रोषन्ञः | 
ज्ञानलवदुविदग्धं ब्रह्मापि नरं न रच््रयति ॥ % | 

भवृररेः ¢ 
जा य णा ० > 

अथ महता प्रासा ॥ १२ ॥ 
2098 

विपदि षेयमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः | 
यरासि चाभिरतिव्यसनं शनौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् | ९ ॥ 

भतंहरेः ॥ 
210 ४ 

इयमुन्नतस स्व शाचिनां 
महतां कापि कठोरचित्तता | 
उपकृत्य भवन्ति दरतः 

घरतः प्रत्युपकारद्राडया || २ || 
211 

नास्पीयसि निबध्नन्ति पदमुच्रतचेतसः | 

येषां भूवनरभेषि निःसीमानो मनोरथाः | ६ | 
272 

अहो किमपि चित्राणि चरित्राणि महात्मनाम् | 
रुदेमीं तृणाय मन्यन्ते तद्भरेम नमन्त्यपि ॥ ४ ॥ 

एते देवेन्वरस्ख । 
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213 

किं वा परेण बहुना परिजस्पिततेन 
संसगे एव महतां महते फलाय | 
अम्भोनिपेस्तटरुहास्तरवोपि येन 

वेनाजलेच्छकितरत्रक्रतारु्वाखाः | ^ ॥ 

214 

आपत्स्वेव हि महतां राक्तिरभिव्यज्यते न संपत्ड | 

अगुरोस्तथा च गन्धः प्रागस्ति खथाच्चिपतितस्य |} ६ |] 
कयोरप्यतो । 

215 
चयादपि कठेराणि मृदूनि कुसुमादपि । 
रखोक्येचराणां चेतांसि को हि विन्ञातुमदेति || ७ | 

~ भुवभूतेः। 
216 

जेतरोषरया महाधियः 
ज र, 

| 
सपदि क्रोधनजितो रघुजनः 1 

मातिमद्धिः सह का विरोधिता || < | 
माघस्य । 

210 
भवादीनां पयोन्येदयु; सव्यो वा जायते दपि | 
श्ीरोदधेस्तु नाव्यापि महतां विकृतिः कुतः || ९॥ 

केवेग्धरस्य । 
218 

सपदो महतामेव महतामेव चापदः | 

चते क्षीयते चन्द्रो नतु तारागणः क्रचित् | ९० || 

219 

अपकुर्वन्नपि प्रायः प्रामोति महतः फलम् । 

अक्ष दहन्तमेवाभ्नि संतपेयतिं सागरः | ९९ }। 
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220 
महतां प्रथनेनैव विपत्तिरपि दरोभते । 
दन्तभङ्गो हि नागानां आाष्यो गिरिविदारभे }| ९२॥ 

221 
क~ ® _ । चे द् तरुमुखारिषु निहितं जलमाविसवति प्वायषु | 

नितं यदुपक्रियते तदपि महान्तो वहन्द्युतैः || ९३ ॥ 
222 

अचिन्त्याः पन्थानः किमपि महतामन्धकरिपो- 

यैदक््ोभूत्तेजस्तदकरत कथामप्यमदनाम् । 
मनेर्नत्रादत्रेयेदजनि पुनज्य।तिरहह 
प्रतेने तेनेदं मदनमयमेव त्रिभुवनम् || ९४ ॥ 

केषामप्येते । 
228 

महात्मानोनुगृह्णन्ति भजमानान्रिपूनपि | 
सपलीः प्रापयन्त्यन्यि सिन्धवो नगनिस्नगाः || ९९५ ॥) 

माघकवे # 
न~ ~ >~ ~ 

अथ पीरप्रशंसा।॥२२॥ 
224 

सह परिजनेन विलसति धीरो गहनानि तरति पुनरेकः 
विषमेफरेन निपीतं तिपुरजिता सह ुरैरमृतम् || ९ ॥ 

कस्यापि ॥ 
225 

निन्दन्त नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीः समाविद्रातु गच्छतु वा यथेच्छम् | 
अध्चैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्य(त्पथः प्रविचरठन्ति पदं न धीराः | २॥ 

भद॑हरेः। 
226 ॥ 

सव्या महतामुन्नतिरद्धतमभ्यवतसितं च धीराणाम् | 
कनकगिरिरनभिलद्कयो रविरनिरामनुज्ज्ितारम्भः।। ३ ॥ 

कस्यापि । 
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22" 
कदर्थितस्यापि हि धेयेवृत्ते- 
ने द्राक्यते चेयैगुणः प्रमाष्टुम् । 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वद्धे 
न(घः दिखा यान्ति कदाचिदेव || ४ || 

भलैहरे । 
228 

ये दीनेषु दयारलत्रः स्प्रराति यानल्पोपि न श्रीमदो 
व्यमाये च परोपकारकरणे द्यन्ति ये याचिताः | 
स्वस्थाः सन्ति च यौतनोन्मदमदाव्यापिप्रकोपेपि ये 
तैः स्तम्भैरेव सस्थितः कलिमरङ्रान्ता धरा धायते || ९॥] 

229 
® ¢. अथः खलं कातरपीह मा भ्- 

दनथ एत्रास्त॒ तथापि पीराः | 
निजप्रतिज्ञामनरस्ष्यमाना 

महादयमाः क्म समारभन्ते || द || 
कयोरप्येतौ । 

230 

अङ्धःणवेदी वुधा कुल्या जठधिः स्थली च पातारम् | 
वल्मीकश्च खमेरूः कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य | ७ || 

वाणमभटस्य। 

अथ सजञ्जनप्रशंसा ॥ ९४५ ॥ 
281 

उपकर प्रियं वक्तु करतुं स्नेहमक्ृत्रेमम् । 
सञ्जनानां स्वभावोयं केनेन्दुः शि्िरीकतः ।| ९ ॥ 

282 
निगगेष्वपि सच्छरेषु दयां कुवन्ति साधवः । 
नहि संहरते ज्योत्त्ां चन्द्रधाण्डालत्रेरमख || २॥। 
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283 
उपकारिषु यः साधुः साधुलरे तस्य को गुणः | 
नपकारिषु यः साधुः स साधुः सद्धिरुच्यते | ३॥ 

284 
श्दयानि सतामेव कठिनानीति मे मतिः | 
खलवाभ्वििखेस्तीकष्णेिद्यन्ते न मनाग्यतः || ४ | 

285 
अपेक्षन्ते न च स्नेहं न पात्रं न दशान्तरम् | 
सदालोकहिते युक्ता रलदीपा इवोत्तमाः ॥ ९4|| 

कषामप्येदे। 
2368 

उपचरितभ्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नैकमुपदेराम् | 
यास्तेषां स्तैरकथास्ता एव भवन्ति दाल्राणि || £ ॥ 

भतेहरेः । 
23४ ४ 

खजनो न याति वैरे परदितनिरतो विनाशकालेपि | 
छेैपि चन्दनतरुः सुरभयति मुखं कुडरस्य || ७ | 

ग [ जन्त रविग॒पतस्य । 
238 

अतिकुपिता अपि सुजना योगेन मृदुभव्न्तिन तु नीचाः । 
देघ्चः कठिनस्यापि द्रवणोपायोस्ति न तृणानाम् ॥ ८ || 

कस्यापि । 
239 ~ 

अनुक्रुतः खलखजनावभिमपा्ात्यभागयोः सूच्याः | 
विदधाति रन्ध्रमेको गुणवानन्यस्तु पिदधति] ९ || 

गोभष्टस्य । 
240) 

सन्तोपि सन्तः क्र किरन्तु तेजः 
क नु ज्वलन्तु क्क ननु प्रथन्ताम् | 
विधाय रुद्धा ननु वेधसैव 
ब्ह्माण्डकोषे घटदीपकल्पाः || ९० || 
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241 
गो स्थितिं न मुञ्चन्ति सदा सन्नतिमाभ्रिताः | 
उदन्वन्तथ्च सन्तश्च महासच्वतयानया || ९९१! 

242 
ब्रुतेन्यस्यासतोप्यार्यो गुणान्दोषांस्तु दुजनः । 
तुल्येप्यसस्ये किं त्वेको गच्छल्यूष्वमधोपरः || ९२॥ 

2438 
आस्तामन्वर्खुजनाः परोपकारैककरणदुनलिताः | 
संतापितपिशुनेषु स्वगुणेष्वपि हन्त खिद्यन्ते |} ९३ ॥ 

244 
यदमी दशन्ति दशाना रसना तत्स्वादमनुभवति 
प्रकृतिरियं विमलानां किदयन्ति यदन्यकार्येषु || ९४ || 

ठौवैन्धरस्य। 
245 

रारदि न वेति गजेति वर्ष॑ति वर्षसु निःस्वनो मेषः | 
नीचो वदति न कुरुते न वदति सुजनः करोत्येव ॥१५॥ 

| 246 
अब्यापि न)ज्छति हरः ।केल कालकूटं 
2 7 विभर्ति घरणी खलु प्रछभागे | 
भम्भोनिधिवेहति दुबेह व्राडवान्नि- 
मद्भक्तं खक्रतिनः परिपालयन्ति || १६ | 

24 
आदिमध्यनिधनेषु सौहदं 
सज्जने भवति नेतरे जने | 
छेदतापनविघषेताडने- 
नान्यभावमुपयति कात्चनम् ॥ ९७ |] 

248 
व्यसने निराकुरुधियः संपर्खु नाभ्युन्नतः 

कामं वनेषु हासकः प्रणयिनि प्राणोषयोभेरपि | 
धनिषु न देन्यं विदे 

9 
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्रीमन्तः स्वगुणप्रकारानविधावन्यस्तुनो पण्डिता- 
स्ते भूमण्डलमण्डनेकतिलकाः सन्तः कियन्तो जनाः ॥९८। 

249 

मुखेन नोद्िरस्यु्वे हृदये न नयत्यधः | 
जरयत्यन्तरे सानूर्योषं विषमिवेशरः ॥ ९९ 

250 
तदपक्रतं तरिधिनार्षु यत्सन्तः स्वरल्पसंपदो विहिताः | 
तुच्छे पयसि घनानां सीदति बत जीवलेकोयम् || २० || 

केषामप्येते । 
251 

नूनं दुग्धाभ्िमन्थोस्थात्रिमौ सुजनदुजनो | 
भ क € र ऋ 

किं त्विन्दोः सोदरः पवेः काठकृटस्य चेतरः | ५९१ ॥ 
राजरोरयरस्य । 

(रि । । 

अथ मनसिप्रशसा ।॥ ९९ ॥ 

252 

कामं प्रियानपि प्राणान्विमुज्चन्ति मनस्विनः | 
हृच्छन्ति न स्वरामितरेभ्यो मदतीमपि सक्क्रियाम् || ९॥ 

भचो । 
253 

अदृष्टमुखभङ्गस्य युक्तमन्धस्य याचितुम् | 
अहो बत महत्कष्टं चक्षुप्मानपि यात्रते || २ 

कस्यापि । 
254 

पुण्ये मामे वने बरा महति सितपरच्छन्नपाठीं कपाटी- 
मादाय न्यायगभ द्विजहुतहुतमुग्ध मधूभ्रोपकण्ठम् | 
हारं हारं प्रवृत्तो वरमुदरदीपुरणाय स्ुधातों 
मानी प्राणी स्वदेशे न पुनरनुदिनं तुच्यक्रुल्ये<० || 
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255 
चरमहिमुखे क्रो धाभ्माति करो विनिवेरितो 
विषमपि वरं पीस्व्रा ख॒प्नं कृतान्तनिवे दाने | 
गिरिवरतटान्मुक्तशात्मा वरं दरातधा कृतो 
न त् खलजनावाप्रैर्थैः कृतं हितमारमनः || ४ ॥ 

एतो भवृहरे ॥ 
258 

ब्रह्यण्डं कियदस्ति तत्र वसु रपि" किमाचदमहै 
तत्रप्येकतरं त खण्डममितास्तस्मिन्नृपाः केचन | 
तेभ्यो दैन्यदरतोपनीतविभवरा दृ्टानुकम्पास्तु ते 
पि द्ढाः स्छृहयन्ति हन्त क्रिमपि स्वार्थेन तेभ्योपि ये|| ९॥ 

मीदेवगणदेवानाम् । 
25 

पातालान्न विमेचितो बत बछिर्नति न मृत्युः क्षयं 
नोन्मृष्टं दारालाञ्छनघ्य मरिनं नोन्मूठिता व्याधयः | 
दोषस्यापि धरां विधृत्य न कृतो भारावतारः क्षणं 
चेतः सत्पुरुषाभिमानमनिश मिथ्या वहन्खिद्यसे || ६ ॥ 

258 
एकः स एव जीवति हदयविदीनोपि सहदयो राहुः । 
यः सकररधिमभाजनमुदरे न विभति इष्परम् || ७ ॥ 

259 
वरे हालाहलं पीतं सयः प्राणहरं विषम् | 

नतु दृष्टं धनान्धस्य श्रभङ्गकुटिल मुखम् | < | 
260 

प्रत्युपकुवेन्बहपि न भवति पू्वौपकारिणा तुल्यः । 
एकोनुकरोति कृतं निष्कारणमेव कुरुतेन्यः || ९ || 

261 
कामं वनेषु हरिण।स्त॒णेन जीवन्त्ययलसुलभेन | 

८ 
[ क 

धनिषु न दैन्यं विदधति ते खलु परावो वयं सुधियः |९०॥। 
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262 
ब्रत नतनकष्माण्डफलानां के भवन्त्यमी | 

अङ टीददोनायेन वठीयन्ते मनस्विनः | ९९ 
केषाम्श्येते ते। 

263 “+ 

व्रह्माण्डमण्ड्लीमात्रं किं जोभाय मनस्विनः | 

खफरीस्फ्रितेनान्धेः क्षुब्धता जातु जायते || ९२।। 
264 

कूसुमस्तबकस्येव इयी वत्तिमनस्तिनः | 
माधि वा सवेलोकस्य प्रीयते वन एववा|]| ९५३ 

एतो भतेहरेः। 
26७5० 

पादाहतं यदुत्थाय मूघानमपिरोहति । 
स्वस्थादेवापमानेपि देहिनस्तद्रं रजः ॥ ९४ | 

266 
मा जीवन्यः पराव्रज्ञादुःखदग्धोपि जीवति | 

तस्याजननिरेवास्तु जननीङ्केराकारिणः || ९९ ॥ 
26पर 

समूलघातमघ्नन्तः परान्नोद्यन्ति मानिनः | 

प्र्वंसितान्धतमसपस्तत्रोदाहरणं रतिः || ९६ ॥ 
एते मापक्रवे । 

अथोदारप्ररंसा ॥ १४६ ॥ 
268 

भाकारमात्रविज्ञानसंपादितिमनोरथाः 

ते धन्या ये न दुण्वन्ति दीनाः प्रणयिनां गिरः | ९॥ 
269 

देहि देदीति जल्पन्ति स्यागिनोप्यर्थिनोपि च | 
आलोकयन्ति रभसादस्ति नास्तीति न क्रचित् || २ ॥| 
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270 
यद्यन्ते पल्षिप्चवः पठन्ति शुकशारिकाः | 
दातुं दाक्रोति यो वित्त॑सर दूरः सच पण्डितः || २; 

271 
एकेन तिषछठताधस्तादन्येनोपरि तिता | 
दातयाचकयोर्भदः कराभ्यामेव नितः || ४ || 

272 
सेव परं न विनयति तनुरपि या ओरीर्भितरशिता सल्ख | 
अवरिष्यते हिमांदोः सैव कठा या स्थिता शंभौ ॥ \॥ 

278 
भयं निजः परो वेति गणना टघुचेतसाम् 

{>~ 

उदारचरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम् ॥ ६ ॥ 
274 

बोधयन्ति न याचन्ते भिक्षाचारा गृहे गृहे | 
दीयतां दीयतां निव्यमदातुः कलमीद्शम् ॥ ७ || 

केषामप्यते । 
275 

अर्थिनां कृपणा दुष्टिस्त्वन्मुखे पतिता सकृत् । 
तदवस्था पुनर्देव नान्यस्य मुखमीक्षते ॥ ८ | 

दण्डिनः । 
276 

यहदासि विरोषटेभ्यो यचाशासि दिने दिने | 
तत्ते वित्तमहं मन्ये होषमन्यस्य रक्षसि ।। ९ ॥। 

भगवतो व्यासस्य । 
2 पष 

किं तया क्रियते कदस्या या वधूरिव केवला | 
यान वेरयेव सामान्या पथिकैरुपभुज्यते | ९० || 

विक्रमादिव्यस्य | 
28 

लक्ष्मीपयोधसोत्सङ्गकुङूमा(रुणितो हरेः | 
धन्यो बिः स येनास्य भित्तापाज्ीकृतः करः || १९ ॥ 
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। „ 279 
कणस्त्वचं हिविमीसं जीवं जीमुतवाहनः | 

ददौ दधीचिरस्थीनि नास्त्यदेयं महात्मनाम् || ९२ ॥ 
280 

दिः चारं नाभेसंधत्ते हिः स्थापयति नाभितान् 4 
दिरैदाति न चार्थिभ्यो रामो हिनोभिभाषते || ९३॥ 

केषामण्यते । 
281 

दाता नीचोपि सेव्यः स्यान्निष्कलो न महानपि | 

जलार्थी वारिधि त्यत्का पद्य कपं निषेवते || ९४ || 

अथ तेजसिप्रशंसा ॥ १७ ॥ 
282 

बालस्यापि रवेः पादाः पतन्ट्युपरि भूभृताम् | 
तेजसा सह जातानां वयः कुत्रोपयुज्यते || ९ || 

283 
सिंहः शिशुरपि निपतति मदमकिनकपोरुभित्तिषु गजेषु | 
प्रकृतिरियं सत्ववतां न खलु वयस्तेजसो हेतुः || २॥ 

284 
तेजांसि यस्य प्रहामं प्रयान्ति 
धाराप्रदारेण स बाह्वरन्यः | 

भयं पुनवोडवनामधेयः 
समुद्रमापीय बिभर्ति तेजः | २ ॥ 

285 
एकः स एव तेजस्वी सेरिकेयः सुरद्विषाम् | 
शिरोमात्रावशेषेण जीयन्ते येन दइान्रवः || ४ || 

कषामण्येते। 
238६ 

मौनी पादप्रहारेपि न प्षमी नीच एव सः | 

आकृष्टराल्ला मिन्रेपि न तेजस्वी खो हि सः | ९५ 
क्षेमेन्द्रस्य । 
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28 
तुल्येपरापे स्वभानुभानुमन्तं चिरेण यत् | 
हिमांद्युमा्यु मरसते तन्दिन्नः स्फेटं कलम् || ६ 

माघधकवेः| 
288 

तेजस्विनि क्षमासारे नातिकाकंदरयमाचरेत् | 

अतिनि्मन्थनादन्निश्चन्दनादपि जायते || ७ ॥ 
289 

तेजौदहीने मदीपाले स्वे परे च विक्र्वतें| 

निः राट हि जनो पत्त पदं भस्मन्यनूष्मणि | ८ || 
क योरप्येतौ । 

अथ गुणप्ररंसा ॥ ९८ ॥ 
290 

गुणाः कुवन्ति दरूतस्वं हूरेपि वसतां सताम् | 
केतकीगन्धमाघ्राय स्वयमायान्ति षटुदाः || ९॥| 

291 
गुणवज्जनसंपकोद्याति स्वल्पोपि गीरवम् | 
पुष्पाणामनुषङ्केण खत्रं शिरसि धार्थैते || २ 

292 
गुणाः सवेत्र पूज्यन्ते पितुवंशो निरथेकः | 
वादेवं नमस्यन्ति वखदेवं न मानवाः || ३ || 

298 
गुणिनि गुणज्ञो रमते नागुणङ्लीलस्य गुणिनि परितोषः | 
अलिरेति वनात्कमलं न ददुरस्त्वेकवासोपि | ४ | 

| 294 
नीरसान्यपि रोचन्ते कपोसस्य फलानि मे | 
येषां गुणमयं जन्म परेषां गुद्यगुप्रये | ९॥ 
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295 
गुणा गुणज्ञेषु गुणीभवान्ति 
ते निर्गुणं प्राप्य भवान्ति दोषाः | 
सुस्वाद्तोयाः प्रवहन्ति नद्यः 
समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयाः || & ॥ 

296 
गुणिनं जनमालेक्य निजबन्धनराट्या | 
राजंछक्ष्मीः कुरङ्गीव दरं दर पलायते || ७ || 

28 
गुणेः सवेज्ञकल्पोपि सीदस्मरेको निराश्रयः | 
सनवेमपि माणिक्यं हेमाञ्चयमपेक्षते || ८ ॥ 

298 
गुणेषु क्रियतां यलः किमटोषैः प्रयोजनम् | 
विक्रीयन्ते न घण्टाभिगावः क्षीरविर्वाजताः || ९ ॥ 

289 
गुणेर्गौरवमायाति न मद्यापि संपदा | 
पुणीन्दुने तथा वन्यो निष्कलङ्को यथा कृदाः |} ९० || 

800 
न सौख्यसीभाग्यकरा गुणा नणां 
स््रयं गृहीताः सुदृशां कुचा इव | 
परेगृहाता द्वितयं वितन्वते 
न तेन गृह्णन्ति निजं गुणं बुधाः || ९९ ॥ 

801 
कौशेयं कृमिजं सुवणेमुपकलाहूर्वापि गोरोमतः 
पड्गत्तामरसं शशाद उदधेरिन्दीवरं गोमयात् | 
काष्टादक्निरहैः फणादपि मणिर्गोपित्ततो रोचना 
प्राकाश्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्छन्ति कं जन्मना ॥९२।। 

केषामप्येते । 
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302 

गुणैरुन्तुङ्गतां याति नोचैरासनसंस्थितः । 
प्रासादाद्िखरस्थोपि काकः कि गरुडायते || १३ | 

भटेह्रे । 
3003 

गुणवन्तः क्रिरयन्ते प्रायेण भवन्ति निगुणाः सुखिनः । 
बन्धनमायान्ति करा ययेष्टसंत्रारिणः काकाः || ९४ || 

804 
भ् ( क्प [| + | 4०१ 

गुणो दूषणतां याति दूषणं गुणतां क्रचित् | 
तथा हि नस्रता दोषः स्तनयोः स्तन्धता गणः || १९ | 

805 
अहो वैचित्र्यमेतस्य संसारस्य किमुच्यते | 

- गृणोपि ऊराहेतुः स्याद्विश्रान्तः कण्ठकन्दले || ९६ || 
306 

जनवसरे गुणवानपि हदयादवतायते हारः | 
परय रालाकावसरे तुणेषि भूपैः प्रसायते स्वकरः ॥९७]| 

केषामप्येते | 

अथ संतोषप्ररांसा । १९९. ॥ 
804 

अक्रत्वा परसंतापमगत्वा लरुनस्नताम् | 
अनुर्दज्य सतां वत्म यत्स्वल्पमपि तद्रहु || ९॥ 

व्यासस्य । 
308 

वयमिह परितुष्टा वल्कजैस्त्वं च र्मया 
सम इह परितोषो निर्विशेषो विदोषः ¦ 
स हि भवति दारिद्रो यस्य त्ष्णा वि्याला 
मनसि च, परितुष्टे कोथंवान्को दरिद्रः || २॥ 

भकः ॥ 
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308 
दरिद्रस्य परा मूर्तिस्त॒ष्णा न द्रविणार्पता | 
जरद्रवधनः रांभुस्तथापि परमेश्यरः || ३ | 

विध्णरशमंण । स 
310 <“ 

संतोषामृतत॒पानां यत्य दान्तचेतसाम् | 
कुतस्तद्धनटुन्धानामितथेतश्च घावताम् ॥ ४ || 

811 
अ(गमिष्यन्ति ते भव्राये भावा मयि भाविताः | 
अदं तैरनुगन्ततव्यो न तेषामन्यतो गतिः |} < | 

812 
यो मे गभेगतस्यापि वृत्ति कल्पितवान्स्वयम् | 
रोषवर्तिविधने चस करि सुप्ोथवा मृतः || ६ || 

313 
अचिन्तितानि दुःखानि यथैवायान्ति देहिनाम् | 
खुखान्यपि तथा मन्ये देन्यमज्रातिरिच्यते || ७ || 

314 
पन्चमेहनि ष्ठे वा शाकं पचति यो गृहे | 
अनृणी चाप्रवासी च स वारिचर मोदते || ८ || 

315 
आत्माधीनशरीराणां स्वपतां निद्रया स्वया] 
कदन्नमपि मस्योनामम॒तस्वाय कल्पते || ९ || 

316 

सर्वै संपदस्नस्य संतुष्टं यस्य मानसम् | 
उपानद्रुढपादस्य ननु चमोवृतैव भुः || १० || 

भगवतो व्यासस्यैतो । 
314 

आरोग्यं विद्रत्ता सज्जनमैत्री महाकुठे जन्म | 
स्व्राधीनता च पुंसां महदे्थै विनाप्यर्थैः || ९९॥ 
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818 
सपाः पिबन्ति पवनं न च दुबलास्ते 
चुष्कैस्तगेवेनगजा बलिनो भवन्ति । 
कन्दैः फकेमुनिवराः क्षपयन्ति काठ 
संतोष एव्र पुरुषस्य परं निधानम् || १२॥। 

819 
अर्थी करोति दैन्य रब्धार्थो गव्रमपरितोषं च । 
नटन स रोके सुखमास्ते निःस्पहः पुरुषः || ९३ || 

320 
तन्मूलं गुरुतायास्तत्सौ ख्यं तद्य शास्तदौजित्यम् । 
तत्सौमाग्यं पुंसां यदेतदप्राथने नाम || ९४ || 

कघामभ्येते। 

अथ संसगग्ररसा ॥ २० ॥ 
321 

महानुभावसंसगेः कस्य नोन्नतिकारकः | 
रथ्याम्ब जाह्ववीसङ्खाज्रिदङ्ीरपि वन्दते || ९ || 

322 
द्रवत्वात्सवेलोहानां ममव्वान्मृगपक्षिणाम् | 
भयाद्लोभाच मूखोणां द दोनात्संगतं सताम् | २॥ 

323 
विक्रतिं नैव गच्छन्ति सङ्कदेबषिण साधवः | 
आवेदितं महासवथन्दनं न विषायते || २ ॥ 

824 
न स्थातव्यं न गन्तव्यं क्षणमप्यघभमेः सह | 
पयोपि रौण्डिनीदहस्ते मदिरां मन्यंते जनः | ४ | 
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325 
वीणावंद्राश्रयात्तुम्बं नुम्बस्युचैः कुचौ लियः | 
तत्त॒ नापितसंसगाद्रक्तं नक्तंचरो यथा || ९ || 

326 
किंनरिदाश्नयसीन्दयाद्धत्ते सोभामसाध्वपि | 
कान्ताविलोचने न्यस्तं मरीमसमिवास्ननम् || £ || 

827 
भाश्रयवरोन सततं गुरुता ठल्रुता च जायते जन्तोः | 
विन्ध्ये विन्ध्यसमानाः करिणो बत दपणे रघवः || ७ 

328 
संसगाद्धवति हि सावता खलानां 
सानुना न च खलसंगमास्खल्त्वम् | 

आमोदं कसुमभवं मृदेव धत्ते 
मह्रन्धं न च कखमानि धारयन्ति | ८ || 

329 
असाधुः साभरुवौ भवति खलु ज्येव पुरुषो 
न सङ्गहैजन्यं न हि सुजनता कस्यचिदपि | 
प्ररूढे संसर्गे मणिभुजगयो जन्म जनिते 
मणिनंहिर्दोषान्स्पृद्याति न तु सर्पो मणिगुणान् || ९ ॥ 

कषामग्येते। 
330 

संतप्रायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते 
मुक्ताकारतया तदेत्र नरिनीपन्रस्थितं राजते || 
स्वाती सागरशुक्तिसंपुटगतं तज्जायते मौक्तिकं 
प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणः संसर्गतो जायंते || ९५० || 

881 
अश्वः रातं रासं वीणा वाणी नरथ नारी च| 

पुरुषविरषं प्राप्ता भवन्ति योग्या भयोग्याश्च || १९ 
एतो विष्णुशर्मण. । 
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अथ पनप्ररासा । ९९ ॥ 
832 

जातियौतु रसातलं गुणगणस्तस्याप्ययो गच्छतु 
रील श#ैकतटास्पतत्वभिजनः संदह्यतां बद्धिना | 
दीर्य वैरिणि वचमाशु निपतस्र्थोस्तु नः केवलं 
येनैकेन विना गुणास्तणलवप्रायाः समस्ता इमे || ९ ॥ 

388 
यस्यास्ति वित्तं स नरः करीनः 
स पण्डितः स श्रतवान्गुणज्ञः | 
स एव वक्ता स च द्दोनीयः 
सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति || २॥ 

एता भमब्टरर् । 

384 
व॒द्धास्तपोवृद्धा ज्ञानवृद्धास्तु ये परे | व 

ते सर्वे धनत्रद्धस्य द्वारे तिष्ठन्ति किंकराः | २३|| 
गज्यस्य । 

(५ ०-२ 
‰। 

385 
देतप्रमाणयुक्तं वाक्यंन श्रूयते दरिद्रस्य | 
अप्यतिपरूषमसस्यं प्रज्यं वाक्यं समृद्धस्य || ४ || 

मन्द्रस्य । 
336 

अथार्थ जीव्रलेकोयं इरमरानमपि नेवते | 

जनितारमपि स्यत्का निःस्वं गच्छति दूरतः | ९4|| 
38 

न सा विद्या न तच्छीलं न तह्न न सा कला 
जर्थार्थिभिम् तच्छौथं पनिनां यन्न कील्यते |} £ | 

8838 
यथामिषं जले मस्स्येभश्ष्यते आापदेभूपि । 
आकारो पक्िमिथैव तथा सवे वित्तवान् || ७ || 
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889 
न वित्तं ददाप्रेतपाज्ञः कस्यनित्स्वल्पमप्यहये | 

मुनरपि यतस्तस्य ददानाचलते मनः || < || 
एते विष्णशमेणः । 

340 

लद्ध्या परिपणे न मयं मेस्तीति मोदनिद्रेष। 

परिपुणस्येत्ेन्दोभवति भवं सिहिकरूनोः ॥ ९ ॥ 
8341 

भक्ते द्वेषो जडे प्रीतिरसुचिगुरुल्भनम् | 

मखे च कटुता नस्यं धनिनां ज्वरिणामित्र || ९० | 
84 

आलिद्धिताः परयान्ति प्रस्वलन्ति समे पधे | 
अन्यक्तानि च भाषन्ते धनिनो मद्यपा इव || ९९|| 

843 
पतन्ति खद्धव्रारास विदन्ति मकरालयम् | 

कि न कुत्रन्ति सुभगं कटमथाथनो जनाः | ९२॥ 
844 

गणयुक्तोप्यप्रो याति रिक्तः करप घटो यथा| 
निगुणोपि भूतः पद्य जनैः शिरसि धायेते || ९३ || 

तौ लामन्यत् | 

अथ दुजंननिन्दा ।॥ २२ ॥ 
345 

खरः सपपमाज्राणि परच्छिद्राणि परयति | 
आत्मनो विस्वमात्राणि पदयन्नपि न परयति || ९॥| 

8346 
न विना परवादेन रमते दुजनो जनः । 
काकः सवेरसान्मुक्का विनमिध्यं न तप्यति || २॥। 

एतो व्यासस्य । 
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347 

परितोषयिता न कथन 
स्वगतो यस्य गृणोस्ति देहिनः | 
परदोषकथाभिरल्पकः 
स्वजनं तोषितुं किलेच्छति || २॥ 

848 
सहजान्धदृशः स्वरदुनये 
पर दोषेक्षणदिव्यचक्षषुषः | 

स्वरगुणोचगिरो म॒नितव्रताः 
परवणेग्रडगेष्वसाधवः }| ४ | 

एतो माघक्रत्रे । 
44.93 

विषधरतोप्यतित्रिषमः खल इति न मृषा वदन्ति विद्वांसः | 
यदयं नकररुदेषी स कुलद्वेषी पनः पिशुनः || ९॥ 

850 
अतिमलिने कतेव्ये भवति खलानामतीव निपुणा धीः | 
तिमिरे हि कौशिकानां रूपं प्रतिपद्यते दृष्टिः || ६ 

एता सुबन्धो । 
381 

ठब्धोच्छायो नीचः प्रथमतर स्वामिनं पराभवति | 
भूमिरजो रभ्यादावुत्थापकमेव संवृते || ७ |) 

एष रविगप्रस्य। 
352 

उपकृतमनेन खुहृदयमिस्यसतामस्ति न क्रचिदपेक्षा | 

होतुः स्वहस्तमाश्नितमुदृत्तो्भिदेहस्येव || ८ || 
353 

विषमा मरिनात्मानो दिनिदह्ा जिद्यगा इवं | 

जगत्प्ाणहरा नित्यं कस्य नोदेजकाः खलाः | ९॥ 
हरिगणस्य। 
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854 
जनः परिहतेव्यो त्रिद्ययालंक्तोपि सन् | 
मणिना भूषितः सपेः किमत न भयंकरः || ९०|| 

न्चाणुक्यस्य । 
355 ध 

परिकाद्धामपि वत्ति समाभ्रिती दजनः परान्त्यथते| 
पवनाडिनोपि भजगाः परोपतापं न मन्चन्ति || १९|| 

3568 

नीचः समाभितोवरयमनवाप्य पराश्रयम् | 
चिद्रं न रतिम(प्रोति दृष्टान्ता कर्ट॑भवः || ९२ 

९5५ 

खलानां कण्टकानां च ह्ितरित्रैव प्रतिक्रिया | 
उपानन्मुखमभङ्गा वा दूरतो वा व्रसजनम् || १३ || 

358 
क क र 

स॒मुखापि खवरत्तोपि सन्मागपतितोपि सन् | 
सतां वै पादलप्नोपि व्यथयत्येव कण्टकः || ९४ || 

859 
अपत्रेः कोपि कोपाभ्भिः सञ्जनस्य खलस्य च| 

एकस्य चाम्यतिं लेदाद्रउतेन्यस्य वारितः || ९५ 
360 

निमित्तमुहविद्य हि यः प्रकुप्यति 
प्रवं स तस्यापगमे प्राम्यति| 

अकारणद्धेपि मनोस्ति यस्य 

कथं जनस्तं परित।पयिष्यति || १६ || 
361 

पादाहतोपि दृददण्डसमाहतोपि 
यं द्रया स्प॒व्राति तं किक हन्ति सपः | 
हषादिवेप पिदुनोत्र मनुप्यधमौ 
कर्ण परं स्प्ृदाति हन्त्यपरं समूलम् ॥ १७ || 
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362 
नीथ दुजनजिदा च प्रतिकुूरविसर्भिणी | 
परप्रतारणाधैव दारुणा कन निता | ९८ || 

368 
यस्मिन्व सम॒त्पच्चस्तमेव निजवेष्टितैः | 
दषयत्यनचिरेणव घ्रणकौट इवाधमः || ९९ | 

864 
प्रयति परमनायः राक्रविदहान।पि जगदनिद्राहे | 

तेजयति राखध्रारां स्वरयमसमथ। दिला छत्तम् || २० |) 
3685 

स्वभावकठिनस्यास्य करात्तमां विभ्रतों नतिम् | 

गुणोपि परहिंसा चापस्य च खलस्य च || २९॥ 
866 

अयःपिण्ड इव्रात्तप्रे खखाना हदये प्षणात् | 

पतिता अपि नेदेयन्तं गणास्तीयकणा इव || २२ 
88ध्र 

वजनीयो मतिमता दुजनः सख्यतैरयोः | 
शध भ्वत्यपकोराय खिदन्नपि ददा्पि || २२ ॥| 

868 
वक्रतां विश्रती यस्य गुद्यमेव प्रकाराते | 
कथं खलु समो न स्यासपुच्छेन पिशुनः शुनः || २४॥ 

869 
दिरसि निहितोपि नित्यं यलललादपि सेवितो बहसखंहैः ] 

तरुणीकच इव नीचः कौटिल्यं नेव त्िजहाति || २९ 
870 

पात्रमपात्रीकूर्ते दहति गुणं लेहमारु नारायति| 
अमले मलं प्रयच्छति दीपज्वाठेव खलनैत्री || २६ || 

8दा 
खदेर भूतिदानेन कृतः स्वच्छोपि दजेनः | 
दपगश्चान्तिके तिष्टन्करोव्येकमपि दिषा |} २७ |] 
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872 
यथा यथेव केहन भविष्ठम्पचरयैते | 
धत्ते तथा तथा तापं महविश्चानरः खरः || ५८ || 

873 र 
स्तोकेनोन्नतिमायाति स्तीकेनायात्यधोगतिम् | 

अह। न॒ सदृरी वृत्तिस्तुलाकोटेः खलस्य चर | २९। 
74 

नैवाहमनो विनाशं गणयति पिशुनः परव्यसनहष्टः | 
प्राप्य सहस्रविनारां समरे नृत्यति कबन्ध इव || ३० | 

375 
दह्यमानाः सतीत्रेण नीचाः परयदोप्निना | 
अशक्तास्तत्पदं गन्तुं ततो निन्दां प्रकुवेत || ३९ || 

376 
खलः सक्क्रियमाणोपि ददाति कलदं सताम् | 

् 

दग्धधौतोपि किं याति वायसः कलदहंसताम् || ३२॥। 
केषामप्येते । 

37 
न विपममृतं कती शक्यं प्रयलरतैरपि 
त्यजति कटुतां न स्वां निम्बः स्थितोषि पयोद | 
गुणपरिचितामायौ वाणीं न जल्पति दुजैन- 
धिरमपि बलाध्माते लेहे कुतः कनकाक्रतिः || २३|| 

भतृदहरः । 

अथ कृपणनिन्दा ॥ ९२. ॥ 
878 

यदज्यते परिङ्केररजितं यन्न मुज्यते | 
विभज्यते यदन्तेन्यैः कस्यचिन्मास्तु तद्धनम् || ९ ॥ 
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379 
यत्करोत्यरतिं दा तृष्णां मोहे प्रजागरम् । 
न तद्धनं कदयौणां हदयव्याधिरेत्र सः | २॥। 

एतौ न्नमेन्द्रस्य। 
380 

मत्युः रारौरमोप्रारं वखरक्ष वसुंधरा | 
दुश्रारिणी च हस्ति स्त्रपति पुत्रवत्सरम् || ३ || 

चणमटम्य | 
381 

नन्दनरेन्द्र द्रतिणेदुप्कृतमिवर केमपि विहिनमतिघोरम् | 
वसुघातलोष्मपाक्रो विरमति नाद्यापि यत्तेभ्यः ॥ ८ || 

वहरटमदवस्य। 
38: 

गादतरनिबद्धमषेः कोषनिषण्णस्य सहजमरिनस्य | 
क्रपणस्य कूपाणस्य च केव्रकमाकारतो मेदः || ५ || 

गोभटस्य। 
383 

कृपणसमृद्धीनामपि भोक्तारः सन्ति केचिदतिनिपुणाः | 
जरसं पदोम्बुरादोयोन्ति वदां सक्त बडवभ्रिः || ६ || 

पमरकाडाव्रषस्य। 
384 

प्राप्तानपि न लभन्ते भोगान्मोक्तं स्वकमभिः कृपणाः | 
मुखपाकः किल भवति द्राक्षापाके बमुजां हि || ७ | 

रविगुप्स्य। 
885 

त्यागभोगविदीनेन धनेन घनिनो यदि | 

भवामः कि न तेनैव धनेन धनिनो वयम् || ८ | 
कस्यापि। 

8868 
क्रपणेन समो दाता न भूती न भविप्यति | 
अस्प्ररानच्ैव वित्तानि यः परेभ्यः प्रयच्छति || ९ |] 

स्यासस्य। 
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88 
यो न. ददाति न गुड सति विभवे नैव तस्य तद्त्यम् | 
तृणमयङ्त्रिमपुरूषो रक्षति सस्यं परस्यार्थं || ९० ॥| 

क्र्स्यापि । 

388 
क्रपणेन मृतेनापि रातेनेव न दीयते | 

मांसं वधयता तेन काकस्योपक्तिः कृता || ९१ || 
389 

उदारचरितस्त्यागी याचितः कृपणेधिकम् | 
एको घनं ततः प्राणानन्यः प्राणांस्ततो घनम् || ९२ | 

890 
दानं भोगो नारास्तिस्रो गतयो भवन्ति त्रित्तस्य | 

योन ददाति न मुद्ध, तस्य तृतीया गतिमत्रति ॥ ९३ || 
891 

नोपभोक्तमपि शीतो जानाल्युपनितां भियम् | 
ग्राम्यो विरागयत्येवर रमयन्नपि कामिनीम् || ९४ || 

केषामप्येने । 

अथ याचकनिन्दा ॥ २५ ॥ 
392 

देहीति वक्तकरामस्य यद्ुःखमृपजायते | 
दाता चेत्तद्विजानीयाह्यास्स्वरपिद्ेतान्यपि || १ || 

करस्यापि। 
898 

क ५. श~ ९ * (9 वेपथुमारेनं वक्रं दीना वाग्गद्वदः स्वरः | 
क 

मरणे यानि चिह्नानि तानि चिद्धानि याचके) २] 
ष्यासस्य। 



याचकचिन्दा ५५९, 

884 
भ्रातधोतर रोषयाचकजने वेरायसे सवेदा 
यस्माद्िक्रमदालिवाहनमदीभन्मुञ््भोजादयः | 
अस्यन्तं चिरजीविनो न विदितास्ते विश्चजीवातवों 
माकण्डप्रुवलोमशप्रभूृतयः खष्टाः प्रभूतायुषः ॥ ३ | 

895 
उड़ीना गुणपत्रिणः खुखफलन्यारादिकीणान्यधः 
पयेस्ताः परितो यराः स्तबक्किताः संपदछतापलवाः | 
प्रागेवापसतः प्रमोदहरिणम्छाया कथान्तं गता 
दैन्यारण्यमतद्गःजन मदता भत्रेभिमनद्रमे || “ || 

896 
विद्यावतः कुलानस्य घनं यानरितुमिच्छतः | 
कण्ठे पारावतस्येत्र वाकरोति गतागतम् || ^ ॥ 

89धर 
दक्षिणाशाप्रवृत्तस्य प्रसारितकरस्य च| 
तेजस्तेजस्विनोकस्य दीयतेन्यस्य का कथा| ६ || 

888 
गुरूतामुपयाति यन्मृतः 
पुरुषस्तद्धिदितं मयाधुना | 
ननु लाघतव्रदेतुरथिता 
न मृते तिति सा मनागपि || ७ || 

398 
सापुरेवाथिभियोच्यः स्षीणवित्तोपि सव॑दा | 
दुष्कोपि हि नदीमामेः खन्यते सलिलार्थिभिः || ८ || 

400 
तणादपि रघुस्तूरस्तलादपि हि याचकः | 
वायुना किं न नीतोसौ मामयं प्राथेयिष्यति || ९ ॥ 

क षामप्येते। 
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अथ दरिद्रनिन्दा ॥ ९८५९ ॥ 
401 

उत्थाय हदि लीयन्ते दरिद्राणां मनोरथाः | 

नालवैधव्यदग्धानां क्लखीणां कुचा इव ॥| ९.]) 
कस्यापि ॥ 

402 
दे दारिद्य नमस्तुभ्यं ससिद्धोदं व्वत्प्रसादतः | 
परय(म्यहं जगत्स न मां परयति कथन || २॥ 

ऋस्याप \ 

403 
इह लोकेपि धनिनां परोपि स्वजनायते | 
स्वजनोपि दरिद्राणां ततक्षणाहु जनायते || २ ॥ 

4104 
रोगी लिरप्रवासी परान्नभोजी परात्रसथरायी } 

यज्जीवति तन्मरणं यन्मरणं सोस्य विश्रामः || ४ ॥ 

405 
परीद्य सत्कुलं व्रिद्यां दीठ शयं खरूपताम् | 
विधिददाति निपुणः कन्यामिव्र दरिद्रताम् || ५4 {) 

406 
दारिद्रानरसंतापः दान्तः संतोषवारिणा 

याचकाद्चालिघावान्तदौदहः केनोपद्चास्यति || ६ !) 
407 

€ क्न क क 

जथा न सन्तिन च मुत्ति मां दुराशा 

त्यागान्न संकुचति दुललितं मनो मे| 
याञ्चा च जाघवकरी स्ववधे च पापं 

प्राणाः स्वयं व्रजत कि प्रविटस्वितेन || ७ 
माधकवे. । 

408 

मारोदीधिरमेहि वखररुचिरान्दृष्टाद्य बालानिभा- 

नायातस्तव वत्स दास्यति पिता वैवेयकं वाससी | 



मृखेनिन्दा ६९ 

श्रुखेवं गृहिणीवचांसि निकटे कुड्यस्य निष्किञ्चनो 
निःखस्याश्रुजलछवनञ्जुतमुखः पान्थः पुनः प्रस्थितः || ८ || 

4.08 
वासःखण्डमिदे प्रयच्छ यदि वा स्वाङ्के गृदाणाभेकं 
रिक्तं भूतमत्र नाथ भवतः प्रे पलालोचयः | 
द॑पव्योरिति जल्पितं निश्चि यदा चौरः प्रविष्टस्तदा 
ठन्धं कथटमन्यतस्तदपरि न्लिप्वा रुदच्निगैतः || ९ | 

410 
वृद्धोन्धः पतिरेष मज्चकगतः स्थुणावद्ोषं गहं 
कालोभ्यणेजलागमः कुशलिनी वत्सस्य वातोपि नो | 
यलरातव्संचिततलविन्दुघटिका भभरेति पर्याकुला 
दृष्टा गभभरारसां निजवधूं चन्रूधिरं रोदिति ॥ ९० ॥ 

411 
अम्बा तुष्यति न मया न स्नुषया सापि नाम्बया न मया| 
अहमपि न तया न तया वद राजन्कस्य दोषोयम् || १९ ॥ 

दरिद्रस्य कष. । करषामप्यते । 
412 

चण्डाउथ्च दरिद्र द्वावेतौ सदृशाविह | 
चण्डालस्य न गृह्णन्ति दरिद्रो न प्रयच्छति || ९२॥ 

श्रीवाल्मीकेः। 

थ् 0 अथ मूखनिन्दा ॥ ९६. ॥ 
413 

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा राख तस्य करोति किम् | 
लोचनाभ्यां विदीनस्य दपणः कि करिष्यति ॥ ९ || 

चाणक्यस्य । 
414 

वितरति गुरुः प्राने विद्यां यथेव तथा जडे 
नतु खलु तयोज्ञाने शक्ति करोत्युपहन्ति वा | 
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भवति च पनभयान्भेदः फलं प्रति तद्यथा 

प्रभवति राध्िर्िम्बम्ह्ि मणिन मदां चयः|| २॥ 
काालदासस्य। 

415 

लमेत सिकताखु तैठमपि यलतः पीडय- 

न्पिबेच मृगतप्णिकाषठ सलि पिपासार्दतः | 

कद।चिदपि पयटञ्छराविषाणमासादये- 

त्र तु प्रतिनिविषटमृखजनवचित्तमाराधयेत् || २ || 
16 

प्रसद्य मगिमद्धरेन्मकरवक्र्दश्ा दभरा- 

त्समद्रमपि सतरतप्रचर्द्ाममालाकलम् | 

भजंगमपि कपत [शरास पप्पव्द्धारय- 
क क 

न्न त॒ प्रतिनिविष्टमृखजनचित्तमाराधयेत् | “ | 
एतौ भ्त्ंहरे । 

417 
मूर्खो हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः दुभाद्युभाः | 

अड्युभं वाक्यमादत्ते पुरौीपमिव्र दुकरः || ९4 ।| 
व्यासस्य । 

418 
क क ® € % ् षक 

उपदेदो हि मुखाणां प्रकोपाय न दान्तत्रे | 

पयःपानं भुजंगानां केवलं विपव्रयनम् ।| £ ॥ 
चाणक्यस्य | 

अथ तप्णानिन्दा ॥ ९.9 ॥ 
। 418 

वकिभिमस्वमाक्रान्तं पलितिरद्धितं शिरः | 
गात्राणि दिथिलायन्ते तप्यका तरुणायते || ९ ॥ 

भतेहरः । 
420 देह 

तृष्णे देवि नमस्तुभ्यं पेय्रावि्वक्रारिणि | 
विष्णुल्लोक्यनाथोपि यत्या वामनीकरतः | २ ।। 

कस्यापि । 



तरप्णानिन्दा ६३ 

421 
श्रान्तं याचनतत्परेण मनसा देदीति व्राकूप्रेरिता 
भुक्तं मानविवर्जितं परगृहे सादाद्धया काकवत् | 
साक्षेपं भुकटीकटाक्षकुटिलं दृष्टं खलानां मुखं 
त॒ष्गे देवि यदन्यदिच्छस्ि पुनस्तत्रापि सज्ना वयम् | २३|| 

4.22 
नास्त्यन्या तप्णया तुल्या कापि सी खुमगा क्रचित् | 
या प्राणानपि मष्णन्ती भवत्येवराधिकं प्रिया || ४ || 

423 
च्युता दन्ताः क्िताः केरा दु रोधः पडे पद| 
पातसनज्नमिमं देहं तप्णा साप्त्री न मुन्चति |} ^|] 

424 
तृष्णे त्वमपि तृष्णान्धा रिपु स्थानेषु वतसे ] 
व्याधितेष्वनपत्येषु जरापरिणतेषु च | ६ || 

425 
धनेषु जीवितत्येषु खीपु भोजनतरात्तेषु | 
अतपरा मानवाः सत्रै याता यास्यन्ति यान्ति च || ७ || 

426 
त॒ष्णे देत्रि नमस्तुभ्यं या स्वं सत्रस्य सवदा | 
उत्पादयस्ययक्रेन गेष्पदे सागरभरमम् || ८ || 

42 प 
अपि मेरूपमं प्राज्ञमपि दयुरमपि स्थिरम् | 
तणीकरोति तृष्षा निमेषेण नरोत्तमम् || ९ ॥ 

क्रषामप्येते । 

अथ लोभनिन्दा ॥ २८ ॥ 
428 

लोभः सदा विचिन्स्यो लुज्धेभ्यः सवेतो भयं दृष्टम् | 
कायक्रायेविचारो लोभतिमूढस्य नास्त्येव || ९ | 
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429 
अतिसाहसमतिदुष्करमत्याध्यै च दानमर्थानाम् | 
योपि ददाति दासीर न ददाति स वेत्तठेशमपि | २ 

480 , 
केपि स्वभावलुश्धास्तीत्रतरां यातनामपि सहन्ते | 
न तु संत्परनन्ति वित्तं मत्सयमिवाधरमाः सततम् || ३ || 

481 
ओता इव्रातिलुञ्या भवन्ति धनलत्रणवारिबहतुप्णाः | 
तृणलवमिव निजदेदं त्यजन्ति ठेडां न वित्तस्य || ४ || 

482 
सत्यप्ररामतपोभिः सत्यधनैः रास्रवेदिभिर्विजितः | 
लोभोवटं प्रत्रिष्टः करूटिलं हृदयं किराटानाम् || ९॥ 

एत क्षमन्द्रस्य । 
483 

नात्यथेमथीथेनया लुब्मुद्रेजयेज्ननम् | 
अन्िदत्ताश्ररन्म्रीमध्यमानोखनद्िषम् || 2 || 

484 
प्रायेण धनिनामेव धनलोमो निरन्तरम् | 
प्य कोटिद्रयोपेतं लक्लाय प्रणतं धनुः || ७ || 

एतौ कयारपि । 

अथ देवाख्यानम् ॥ २९. ॥। 
435 

व्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो त्रह्मण्डभाण्डेदरे 
विष्णुर्यन दशावतारगहने क्िप्रः सदा संकटे | 
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः 
सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मगे | ९।। 

भत्रे: । 
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438 
नमस्यामो देवान्ननु हततिपेस्तेषि वद्रागा 
तिपिर्बन्यः सोपि प्रतिनियतकर्मेकफलदः | 
फठं कमायत्तं यदि किममरैः क्रि च विधिना 
नमस्तत्कमभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति || २॥ 

437 
खल्वारे दिव्रसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके 
चाज्छन्देदागनातपं विधिवज्ञादिल्त्रस्य मूकं गतः | 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भरं सराब्दं शिरः 

प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः || २३|| 
438 

मज्नस्वम्भसि यातु भेरुद्िखरं शचरूञ्जयत्वाहवे 
वाभि्यं करषिसेवनादि सकला विद्याः कठाः शिक्षतु | 
आकरां विपुर प्रयात खगवत्कृत्वा प्रयललं पर 
नमान्यं भवतीह कमवदातो भव्यस्य नाशः कुतः | ४ || 

एत भतुहरेः ॥ 
439 

स्ववदा: करोति प्रमादतः परत्रद्रो भवति | 

स्ववरो रोहति वृक्षं निपतत्यवरस्ततः पुरुपः || ^ ॥ 
कस्यापि। 

4.40 
[44 

न्न् त्वं न वेस्सि जगति प्रख्यातं काभकारणे मुम् | 

विधिख्शखिताक्षरमारं फलति कपाटं न मपाठः || £ || 

4.41 
दीपादन्यस्मादपि मध्यादाप जठनिधरदिदोप्यन्तात् | 

आनीय ज्चटिति घटवति विधिरभिमलमभिमुखीभतः || ७ | 
442 

भाग्यवन्तं प्रखूयेथा मा दुरं मा च पण्डितम् | 
खर कृतविद्या तने सीदन्ति पाण्डवाः || ८ || 

न्म् 
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4.43 
गजभुजंगविहंगमबन्धनं 
रारिदिवाकरयोम्रहपीडनम् | 
मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां 

विधिर्यो बलवानिति मे मतिः || ९ ॥ 

444 
न केवलं मनुष्येषु दैवं देत्रेष्वपि प्रभुः | 
सति मित्रे धनाध्यक्षे चमप्रव्रणो हरः || ९०|| 

445 
अम्भोधिः स्थलतां स्थलं जलधितां धुलीलवः दीलतां 
मेरुमेत्कणतां तृणं करुङिङशातां वच तुणङ्कोजताम् | 
वद्भिः जीतलरुतां हिमं दहनतामायाति यस्येच्छया 

लीलादुनलिताद्धुतव्यसनिने दैवाय तस्मै नमः || ९९ | 
446 

अरलितं तिष्ठति दैवरल्लितं 
खुरल्तितं देवहतं विनदयति | 
जीवत्यनाथोपि त्रने त्रर्सानतः 
कृतप्रयलोपि गृहे न जीवति | ९२] 

447 
सच्छिद्र मध्यकुटिलः कणः स्वगस्य भाजनम् | 
विम्देवं निमलं नेतं पातं कज्नरमस्मनः || ९१३ ॥ 

448 
दाता वलिः प्रथयिता च व्रिष्णु- 
दानं च भुवाजिमखस्य कालः | 
नमोस्तु तस्मै भवितव्यता 
यस्याः फल बन्धनमेव जतम् || ९४ 

केषामय्येते। 
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449 
भगवन्तो जगन्नेते सखयाचन्द्रमसातव्पि | 

परय गच्छत एवास्तं नियतिः केन लद्रयते || ९९ || 
सुणि ड कवे. । 

450 
क चके क ¢ क 

प्रतिकूठतामुपगते हि विधां 

विफठत्वरमेति बहुसाधनता | 
अवलम्बनाय दिनमतुरभू- 
न्नर पतिष्यतः करसदस्रमपि | १६ 

माघकवेः । 
451 

प्रियसखि विपहण्डप्रान्तप्रपातपरपरा- 

परिचयचरे व्निन्ताचक्रे निधाय तिषिः खरः | 

म॒दमिव बलादिण्डीकरत्य प्रगल्भकुखारव- 
दमयति मनो नो जानीमः (किमत्र करिष्यति || ९७|| 

विज्जकायाः। 
452 

किं करोति नरः प्राज्ञः गुरो वाप्यथ पण्डितः | 
दैवं रस्य छलान्वेषि करोति विफलाः क्रियाः || ९८ | 

नचण क्यस्य) 

453 

यन्मनोरथशतैरमो चर 
न स्पृशन्ति कवयो गिरपि यत् | 
स्वप्रवुत्तिरपि यत्र दुलभ 
लीलयेव विदधाति तद्विधिः | १९ 

देवगणस्य । 

अथोदययमाख्यानम् ॥ २.० ॥ 
454 

न दैवमिति संचिन्त्य स्यजेदश्योगमातमनः | 
जनद्यमेन कस्तैकं तिठेभ्यः प्रापुमहेति | ९ ॥ 
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455 
उद्योगिनं पुरुपतिंहमुपेति रल्मी- 
दवं हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति | 
देवं निदस्य कुरू पीरुषमत्मशक्तया 
यत्रे कृते यदि न सिद्धयति कोत्र दोपः || २॥ 

करष्णमिनश्स्य । 
456 

विहाय पौरुषं यो दि दवमेत्रा्रलम्बते | 
प्रासादसिंहवत्तस्य मूध्नि तिठन्ति वायसाः || ३ || 

457 हि 
उव्यमेन हि सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः | 
नहि उपरस्य सिंहस्य प्रविरान्ति मुखे मृगाः || ४ || 

458 
पुत्रेजन्मजनितं पुराविदः 
कमे देवमिति संप्रचक्षते | 
उद्यमेन तदुपाजितं निरा- 
हैवमद्यमवदं न तत्कथम् || ५॥ 

459 
देवं पुरुषकारेण साध्यसिद्धिनिबन्धनम् | 
योतिक्रमितुमिच्छेत स लोके नाव्रसीरति || £ || 

460 
®, क ड, ७ क(मपि भ्रियमासाद्य यस्तद्ृद्धौ न चते | 

तस्यायतिषु न भयो वीजमोनिक्ुटुम्बवत् || ७ | 
करषामप्यत। 

461 
+ 4 क संपदा खस्थितंमन्यो भवति स्वत्पयापि यः | 

कृतकृत्यो विधिमन्ये न वथयति तस्य ताम् || ८ || 
„ 462 

असंपादयतः कनिदथं .जातिक्रियागुणिः | 
यटृच्छारशब्दवस्पुसः संज्ञाय जन्म केवलम् || ९ ॥ 

एती माघकवे 
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अथ प्रकीणेकाख्यानम् ॥ २९. ॥ 
468 

दानाय कद्मीः सुकृताय विद्या 

चिन्ता परब्रह्मविनिथधयाय | 
परोपकाराय वचांसि यस्य 

वन्दयलखिलोकीतिलकः स एकः | ९ || 
शआठवगणद्वानाम् ॥ 

464 

नित्कलङ्कल्येकयापि यः 
संयुतः स खलु पूज्यते जनैः | 
भद्र परय जरुजोपि धायते 
दकरण दिरसा निराकरः || २ 

राद्धुःधरस्य। 
485 र 

एके सत्पुरुषाः पराथेघटकाः स्वाथ परिस्यज्य ये 
सामान्यास्तु पराथमुद्यमभतः स्वाथौव्रिरोषेन ये | 
तेमी मानुषराक्षसाः परहितं स्वाथाय निघ्रन्ति ये 
ये तु घ्रन्ति निरथेकं परदितंते के न जानीमहे |} ३ || 

भेहरे । 
466 

भअन्यमुखे दवारो यः प्रियवदने स एव्र परिहासः 
इतरेन्धनजन्मा यो भूमः सोगुरुभवो धूपः |] ४ ॥ 

गोवधंनाचायस्य। 
4084 

अहो बत महत्कष्टं विपरीतमिदं जगत् | 
येन(पत्नपते साधुरसाधुस्तेन तप्यति | ९॥ 

4.68 
अदाता पुरुषस्त्यागी धनं संत्यज्य गच्छति | 
दातारं कृपणं मन्ये मृतोप्यथं न मुज्चति || ६ || 

एतौ व्यासस्य । 



दारपरपद्तिः 

4698 
दातव्यं भोक्तव्यं सति विभवे संचयो न कतेव्यः | 
पश्येह मधुकरीणां संचितमथे हरन्त्यन्ये ॥ ७ || 

470 , 
अदाउमलोरमनजिद्ं त्यागिनमनुरागिणं वरि दोषज्ञम् | 

यदि नाश्रयति नरं श्रीः श्रीरेव हि वन्चिता तत्र || ८ || 
41 

या स्वरसद्यनि पद्मेपि संध्यावधि विजृम्भते | 
इन्दिरा मन्दिरेन्येषां कथं तिष्ठति सा चिरम् || ९ ॥ 

472 
रक्षन्ति कृपणाः पाणौ द्रव्यं क्रव्यमिवात्मनः | 

तदेव सन्तः सततमृत्सृजन्ति यथा मलम् || १० | 
473 

सद्विद्या यदि का चिन्ता वराकोद्रप्रणे | 
दुकोप्यदानमामोति राम रामेति च ब्रुवन् || १९ || 

474 

ददतो यु द्धयमानत्य पठतः पुलको गम चत् | 

आत्मन परेषां च ध्रिक््यागं पौर्षं वचः || १२ 

475 
न तद्भुक्तं न तत्पीतं न तत्खुप्रं न तद्गतम् | 
यन्मांसमाहिपक्षीरलल 1ावराजिर्वजितम् || १३ | 

476 
दुजनदुषितमनसां पुसां डजनेषि नास्ति विखासः | 
बालः पयता दग्धो दध्यपि फूक्कृत्य भक्षयति | ९४ || 

477 
करोति निमेलाधारस्तुच्छस्यापि महार्धताम् || 
भम्बुनो निन्दुरल्पोपि शुक्तौ मुक्ताफलं भवेत् || १९ । 
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478 
अन्तः कटुरपि लघुरपि सद्रत्तं यः पुमान्न संव्यजति । 
स भवति सद्यो वन्द्यः सर्षप इत्र सवंलोकस्य || ९६ || 

478 
किमाद्यत्वगुरुस्वाभ्यां चरमोपि गुणेगुरुः । 
केतकी कुमे परय लघुपन्नेपि गौरवम् | ९७ | 

480 
पतितीपि राहूव्रदने तरगिर्बाधयति पद्मखण्डानि | 

भवति विपद्यपि महतामङ्गीकृतवस्तुनिवोहः || ९८ || 
481 

निःसारस्य पदाथेस्य प्रायेणाडम्बरो महान् | 
न सुवर्णे ध्वनिस्तादृग्यादृक्ांस्ये प्रजायते || ९९ ॥ 

482 
स एव धन्यो विपदि स्वसूपंयो न मुज्चति | 
त्यजटयकेकरैस्तपतं हिमं देहं न रीतताम् || २० | 

488 
मासि मासि समा ज्योत्त्ला पक्षयोरुभयोरपि | 
तत्रैकः शुक्कपक्षोभुदयशः पुण्यैरवाप्यते || २९ || 

484 
लौभाग्यं विरलस्य स्यात्समकमेगुणेष्वपि | 
पटवरादायुप्रा पृथ्वी खड्कायत्तेव कथ्यते || २२॥ 

485 
हस्तादपि न दातव्यं गहादपि न दीयते| 
परोपकरणाथौय वचनेपि दरिद्रता || २३ ॥ 

486 
पातितोषि कराघातैरुत्पतव्येव कन्दुकः | 
प्रयेण हि खवृत्तानामस्थायिन्यो विपत्तयः || २४ || 

4.8"7 
पदस्थितस्य पद्यस्य मित्रे वरुणभास्करौ | 

पदच्युतस्य तस्येव क्ेददाहकरावुभो || २९ ॥ 
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488 
वनानि ददतो बद्धैः सखा मवति मारुतः | 
स एव दीपनादराय कृदो कस्यास्ति सौहदम् | २६ ॥ 

489 
गतः स कालो यज्रासीदवन्ञा कल्परालिना्् | 
उदुम्बरफरेभ्योपि स्पहयामोधुना वयम् || २७ | 

480 
भोज्यं भोजनदाक्तिथ रतिराक्तित्रैरलियः | 
विभवो दानशक्तिथ नाल्पस्य तपसः फलम् | २८ | 

481 
व्यथयतितरामुपेतः स्वरच्छप्रकृतीनवद्यलेरोपि 
भ॒दामुद्रिनते चक्षुः सक्तेन रजःकणेनापि || 

492 
रारदि समप्रनिशाकरकरदातदततिमिरसंच्या रजनी | 

जलदान्तरिताकामपि दिवसच्छायां न पुरयति || ३० || 
4498 

वरमुन्नतलाङ्ःलात्सटाधूननभापणात् | 
सिहात्पादप्रहारोपि न सगालाधिरोहणम् | ३९१ 

कषामण्येते। 

२१९ ॥ 

अथ समस्पाख्यानस् ।॥ २२ ॥ 
494 

सहस्ररीषौ परुषः सदसाक्षः सहसखपात् | 
दलिनग्रकरितम्छन्नस्तव सैन्ये विसपति || ‰|| 

कस्यापि । 

सहस्र दीष पुरुषः सदसतः सहस्र पादिति पादद्वयं समस्या 
495 

कामं कामदुधे बुल्व मिन्नतय वरुणाय च| 
वयं वारेठा दानेन सवान्कामानरीमरहि || २॥ 

कस्यापि | 
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कामं कामदघे पुर्व भिन्ञाय वरूणाय च | सर्वोन्कामानदीम- 
इति पादत्रयं समस्या | 

496 
असमाने समानत्वं भविता कलहे मम | 

इति मन्वा भुवं मानी मृगात्सिंहः पलायते || ३ ॥ 
क्रस्यापि। 

मुगास्सिहः प्रकायत इति पादैकं समस्या । 
4977 

विद्यायां दुर्मदो येषां कापेण्यं विभत्रे सति | 
तेषां दैवाभिदाप्रानां सलिलादधिरुत्यितः | ४ ॥ 

कस्यापि। 

सलिकादभिरुस्थित इति पदैकं समस्या | 
498 

दामोदरकराघातविहटीकृतनेतस। | 

दृष्टं चाणुरमद्ेन इातचन्द्रं नभस्तकम् || ^ || 
माणस्य । 

शतचन्द्रं नभस्तलमिति पैक समस्या | 

498 
विधे पिधेहि शीतां यावदायाति मे पतिः | 
अयाते दयिते कयोः इातचन्द्रं नभस्तलम् | ६ ॥। 

कस्यापि। 
500 

भीष्मयीष्मतुसंतापद्यून्यरथ्यान्तरस्थयोः | 
जन्योन्यालापञ्चखिनोयूनोधन्त्रयते रतिः || ७ || 

कस्यापि । 

युनोधन्द्रायते रविरिति पदिक समस्या | 
501 

स्वस्ति क्षा्नैयदेवाय जगहेवाय भूभुजे | 
यश्च: पुण्डरीकान्तगेगनं भ्रमरायते || ८ | 

क स्यापि। 
10 



७ वाद्धःधरपदतिः 

गगनं भ्रमरायत इति पादैक समस्या | 
502 

यत्कण्डे गरलं विराजतितरां रीर्षे च मन्दाकिनी 

वामाद्धेः गिरिजामुख कटितटे शादूलचमम्बरम् | 
माया यस्य भवं रुणद्धि सकलं तस्मै नमः दांभवे 
जम्बूव्ज्जठबिन्दुव्ज्जल जव्रज्नम्बालवन्नारवत् | ९ || 

कस्यापि। 

जस्बरवज्नठविन्दुवज्जनल जवनज्नम्बालवज्नाठवदिति पदैकं समस्या। 
॥ 503 

रथस्यकं चक्रं भुजगयमिताः सत्र तुरगा 

निरालम्बो मार्मश्चरणरदितः सारथिरपि | 
रविगेच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्रे वसति महतां नोपकरणे |} १० ॥ 

कस्यापि। 

क्रियासिद्धिः सचे वसति महतां नोपकरण इति पदैक समस्या | 
504 

विजेतव्या डा चरणतरणीयो जलनिधि- 
विपक्षः पौरस्त्यो रणमुवि सहाया कपयः | 
तथाप्येको रमिः सकलमव्रधीद्राक्षसक्रुलं 
त्रिं या्िद्धिःसत्त्रे वसति महतां नोपकरणे |} १९॥ 

कस्यापि | 
505 

घटो जन्मस्थानं मृगपरिजनो भूजेव्रसनो 
चने वासः कन्दाद्यनमपि च दुःस्थं वपुरिदम् 
तथाप्ये कागस्त्यः सकलमपिबह्ारिधिजलं 
क्रिधालिद्धिः सत्रे बसति महतां नोपकरणे || ९२ ॥ 

पि। 508 कस्याप 

अस्माकं जर जीविनां जलमिदं सह्ाजिरानिव्रनेः 
पातव्यं पररक्तरक्तमनसां तृत्निः पनीनां क्षयः | 
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मरतं महराजदेवर नृपते खनज्जैत्रयात्रोस्सवे 
मस्सी रोदिति मल्लिका च हसति ध्यायन्ति वैरिस्ियः]|१३।। 

श्री आनन्द्देवानाम् । 

मत्सी रोदिति मक्षिका च हसति ध्यायन्ति वैरिस्तिय इति 
पारैक समस्या | 

50 
स्फुरिते जठरे विष्णोनैवनीतमभुजः शिरोः । 
मक्षिकापादघातेन कम्पितं भुवनत्रयम् || ४ 

दादु धरस्य । 

मन्षिकापादघातेन कम्पितं भूवनचयामेति पादद्रयं समस्या | 

508 
रामाभिषेके मदविहलायाः 

करय्युतो हेमघटस्तरुण्याः | 
सोपानमासाद्य करोति राष्दं 
ठठंढठंढंढठढठल्ठदढठंठः || १९५ 

करयापि। 

ठंठमिति चरमपादः समस्या 

509 
उन्नमय्य सकचम्रहमास्य 

नुम्बति प्रियतमे हट वृत्या | 
हट हं ह हुदहुदुहदह दं हं 
५ ^> ५> \> >> ५2 

क, 

कूजितं भवति मानधनायाः || ९६ ॥ 
विञ्जक्राया.। 

हुंहुं ह इति पारैकं समस्या | 
510 

प्रठयसदहायकनवती गोलानाचम्य सकलभुामेरुहाम् | 
विरुसति दवददन(वलिरिह जलवाहः परं रारणम्।| ९७ 

म॒रारेः। 

सदहायकनवती गोलानाचम्येति पारकं समस्या । 



9६ शाङ्धरपडतिः 

511 
सुरताय नमस्तरतमै जगदानन्दरेतवरे | 
आनुषद्धि फले यस्य भोजराज भवादृशाः || ९८ || 

सरस्वतीकटुम्बदुहितु । 

सुरताय नमस्तस्मे जगदानन्दहेतव इति पादद्यं स्षमस्या | 
514 

अतसीपप्पसंकारां खं वद्य जलदागमे | 
चियोगेपि जीत्रन्ति न तेषां विद्यते भयम् | ९९ || 

मेघस्य | 

जतसीपुप्पसंकारं न तेषां विव्यते भयमिति पादद्यं समस्या 
513 

मम करग्ररणाय पणीकरतं 

यदि न राघवतोप्यधिरोदति । 
सलि तदैवमभृन्मम जीवितं 
राराकम्पद्गमयं कठिनं धनुः || २० || 

करयापि | 

राचाकम्ङमयं कठिनं धनरिति पारकं समस्या | 

९. 

अ थ् ~ १ इट अथ प्रहटिकापह्लापिकूटाख्यानम् ॥ २२. ॥। 
514 

अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पण्डितः | 
अमुखः स्फुटवक्ता च यो जानाति स पण्डितः || ९॥ 

कस्यापि । 

भ्र ठेखपत्रं प्रकटीकृतम् | 

515 
वने जाता वनं दयच्छा वने तिष्ठति नित्यशः | 

पण्यछ्ी न च सा वेरया यो जानाति स पण्डितः |] २ 
कस्यापि। 

अच्र नौका प्रकटीकृता नागवद्धी च | 



प्रहरिकापहतिकूराख्यानम् 

516 
गोपालो न च गोपाल्लिग्यृली न च शंकरः | 
चक्रपाणिः सनो व्रिप्णुयो जानाति स पण्डितः ॥ २॥| 

कस्या | 

अत्र महोक्षः प्रकटीक्रृतः । 

510 
उच्छिष्टं शिवनिमोल्यं वमनं शाव्रकपेटम् | 
काकविष्टासमुरन्नाः पश्चतेदिपवित्रकाः || ४ || 

उच्छिष्टं दग्धम् | शिवनिमोल्यं गङ्गा | वमनं मधरु | रात्रक्पटं 

पटाम्बरम् | काकव्िछठासमुद्धुताः पिप्पलादय इति प्रकटीकृताः | 

518 
विजितात्मभव्रदेषिगुरुपाददतो जनः | 
हिमापदामिन्नधरेत्याप्रं व्यो माभिनन्दति || ५ ॥ 

दण्डिनं । 

विना गरुडेन नित इन्द्रः | तदात्मभवोजनः | तद्धी कणः | 

तद्रसः सूयः | तहपाददहतस्तत्किरणसंतप्रः | दिमापहानिः | तदमिन्नं 

पानीयम् | तद्रा मेघाः | इति प्रकटीकृतम् | 

519 

कानिन्मृगाक्षी प्रियविप्रयोगे 
गन्तुं निदापारमपारयन्ती | 
उद्वातुमादाय करेण वीणां 
मृगा द्भमालोक्य रानैरहासीत् || ६ ॥ 

करस्यापि। 

वीणां किमथमहासीत् यतोयं गीतप्रियो मृगाङ्कमगो मसय॒क्तं 
गीतमाकणयितं ततधेदव्रतरति तदा चन्द्रौ निष्कलङ्ख स्यात् | 
मन्मुखसाम्यं च लभेत | प्रियातिप्रयोगे संतापकरो मे हिमांश्यः | 
भतोस्य रात्रो ्न्द्रमसो मन्मुखसाम्यं मा भूदिति वीणामहासीत् | 
इति प्रकरितोथः । 



य दाङ्ःघरपदटतिः 

520 

तरुण्यारिद्धितः कण्टे नितम्बस्थलमाश्रितः | 
गुरूणां संनिध्रानेपि कः कुजति मुहुमुहुः ॥ ७ || 

अत कलाः प्रकटीकृतः | 

521 

अवलोक्य स्तनौ वध्वा गुञ््ाफलविभुषिनौ । 
निःशस्य रोदितं ठमा कती व्याधकटम्बिनी || ८ || 

ध्मैदासरयेतौ । 

दावरसखी पु्रजायायाः स्तनौ गुख्ाफलालंकृतौ श्रा कुतो निः 

स्य रुरोद } यतो मस्पुत्र एनस्यामनुरक्तस्तथा क्षीणतां गतो यथा गजा- 

न्विनिहत्य गजमुक्ताफ लहरिः स्तनो वरिभुषयितुं नालम् | अतो निप्म- 

यासम्रिगस्नाफकैर्विमृषयति | पुत्रे च क्षीणे सति तदजितनिवौह- 

वृत्तेः सर्वस्यापि कुटुम्बस्य जीवितसंदेहः | भतो व्याधकुटुम्बिनी 
दुःखानिःश्रस्य रोदितुं लमा | इति प्रकटीक्ृतोयम्थैः | 

522 

गीत््रा किमपि व्याधः शङ्ख जग्राह तरुणहरिणस्य | 

तमथ स्मीह्योद्यतकरमेणीमपि रन्निता व्याधी | ९॥ 

राङ्धरस्य । 

अस्यार्थः | व्याधः किमप्यद्धुतं गीला गीतमूदनाविटीनचित्तस्य 
तरुगहरिणस्य रूद्खं जग्राह | किमथे जघ्राह यतो मदीतखखित- 
स्त्वं याचकस्य मे इदं दिरोदानं देहि | अथ तं हरिणं हिरोदाना- 
योद्यतकर समीक्ष्य तज्नायां हरिणीं पल्युभक्त्या निजश्चिरोदानायो- 
द्यतकरां च समीय व्याधमायनचारिणी व्याधी लज्जिता | केन हे- 
तुना लज्जिता यतोयं हरिणो दाता इयं च हरिणी पतिभक्ता दातुना- 
या मत्कान्तो याचकः अहं च याचरकजाया वरमते पशवो न वयं 
मनष्या इति लम्निता। अयं प्रथमोथः | 
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अथवा व्याधजायायाः परिणीतः पूवपुरुषो मृतः स च विद्य 
मानः संगृहीतो द्वितीयः पुरुषः | तं च विरोक्य चिन्तितवती | यतो 
निजकरन्तवियोगासहिष्णुः (शेसोदानायोद्यतकरा पतिभक्ता वरमि्यं 
हरिणी | परिणीतप्रियमरणे जीविता संगृहीतमतृका चासती निं 
मानुपीति ठन्निता | इति द्वितीयोथः | 

अथवा इति चिन्तितं तया | यतौ येन कर्भेन गीतं श्रुतं तस्य 
दातुः कणेस्य प्रो यान्चाये करो न प्रसारेतो व्याप्रेन | नीरसक- 
ठिनकरटिठद्यद्गस्य पुरः करः प्रसारितः | अनुचितं कृतं मृदेन | 
कृतेप्यनुचिते अकरृतपात्रविचारो गीतरसज्ञः स्वभावकृपणं याचकं 
जानन्मृगयूथपति्गिजश्िरोदानायोद्यतकरो जातः | अतो व्याद्रीतं 
हरिणं चतुरं ज्ञात्वा तंच व्याधं मृखज्ञात्वा हरिणीं च ताद्र्शी 
पतिभक्तां वीष््य ठन्निता | इति तृतीयोथः | 

अयापहुतिः ।। 

523 
रुनिरस्वरव्णेपदा रसभाववती जगन्मनो हरति | 
तत्कि तरुणी नहि नहि वाणी बाणस्य मप्रुररीरस्य || १५|| 

524 
सीत्कारं संजनयति त्रणयत्यधर् तनोति रोमात्चम् | 
नागरिकः किम् मिकितो नहि नहि सवि हैमनः पवनः।|११॥ 

धर्मदासस्यतो । 
925 

वेति मेघे नितर।मपतितया नैव शाक्यते स्थातुम् | 
उत्कण्ठितासि तरले नहि नदि सखि पिच्छिलः पन्थाः ||९२॥ 

कस्यापि । 
526 

प्रहरति न पञ्चबाणः केवलमवटठे निमेष 

दि 

पि| 
वपति परं न देवः ्षणदापि मृगाक्षि विप्रयोगे | ५२ || 



८० दाङ्ःधरपद्धतिः 

अथ कूटाः 
527 

केदावं पतितं दृष्टा द्रोणो हषमुपागतः | 
रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा केव कथं गतः | ९४ || 

कस्यापि । 

के पानीये । रावं मृतकम् | द्रोणः कृप्णक्राकः | कौरवाः ख- 
गालाः | इति बोधमेतत्पद्यम् | 

528 
अम्बरमम्बुनि पन्लमरातिः 
पीतमरीनगणस्य ददाह | 
यस्य वप्रुस्तनयं गृहमन्जा 
पातु स वो हरलोचनव्रह्निः | ९९ | 

वृरान्वय । करयापि। 

स कृष्णे वो युप्मान्पातु यस्याम्बरं पीतम् | य्रस्य गहमम्तरुनि| 

यस्य पन्नमदहीनगणस्यारातिः | यस्य व्रघररव्जा | यस्य तनयं हरल- 
चनवद्धिददाद । इति इबोधमेतत्पद्यम् । 

529 
ठद्मीयदोनियेयारो नादो वादोचितं वचः | 
बिभ्यती धीवरेभ्यो या जडष्तरेव्र निमनज्नति || ९६|| 

कस्यापि । 

लष्मीयौदोनिपेः समुद्रस्य यादो जलजन्तुः अदो वचो वादोचितं 
न | यतो धीवरेभ्यो विचक्षणेभ्यो बिभ्यती त्रस्यन्ती जडेष्वेव कदर्यै- 
ध्वेव निमज्जति तिष्ठति । इति बोधमेतत्पद्यम् | 

580 
पानीयं पातुमिच्छामि त्वत्तः कमललोचने | 
यदि दास्यत्ति नेच्छामि नो दास्यसि पिवाम्यहम् | ९७ || 

कस्यापि । 
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यदि दासी असि नेच्छामि | नो दासी अस्ति पिबाम्यहम् | 
इति खुबोधरमेतद्यम् | 

531 
नदीन लद्धेश्वनारिकत्- 
नगादयो नाम नगारिख्नः | 

एपोतनविषपरः प्रमार््ा 

नित्या वयं नप्यति चद्यगावः || १८ || 

चारभागरतस्य। 

नम मो नदन भीष्म एप द्रदरयमानः अद्गनावेपपर. सरीरू- 

पधार रदेरावनारिकेतुवानरःचजः नगादयः अनुननामा यनः | 
किंभूतः नगारिस्नुग्न्द्रपुत्रः | उ भोः कै\रवाः अयं प्रमाध्री हन्ना | 
अद्य त्रो युप्मान् जित्वा गाञ्च नप्यति | इनि बुव्रप्रिमनत्पद्यम् | 

532 
चनत्चह्ा7शनीलर्नगजयतं सप्रास्वरनोद्ध(सितं 
[नित्यं षा उच्गाणपद्मारू चर धातानद्रं सत्रितम | 

क्षीरास्भोधिगृदं सटस्रदरमत्पयदट्(चिश्रान्ति य- 
त्पायाद्रः कमलाद्घसद्खिरखायनं तन्नोरुर्चिमदः |} १९|| 

राद्ध धरम्य। 

अस्य व्याख्या | तर्न(लमन्निः इ्रामप्रभं महस्नजः क्रप्णर- 

क्षणं बो यप्मान्पायात् | तत्किभूनम् | कमन्द्खमद्भिदायनं ल्मी 

सनाथञस्यम् | पुनः किंभूतम् | सहसलरदरसत्पयद्विश्रानिि सदसलरफ- 
गादितव्यदायनदोपस्थितम् | पुनः क्रिमृतम् | श्वीराम्भाधिगदं दुग्ध 

समुद्रनिवासम् | पुनः क्िमृतम् | वात्रा नाभिसरोरुदस्थेन 

व्रह्मणा अनिशं सेवितमध्यानितम् | पुनः किंभूतम् | पोटा श्ोणपद्म- 
रुचिरं षोडदारुणक्रमलमनोदरम् | प्रटदाचोणपद्यानां विवलिः | 

विष्गोश्चत्वासे हस्ता द्वी चरणौ | तावन्त एव ब्रह्मणः | द्वो करौद्रौ 
चरणौ लक्ष्म्याः | एवं वाडक्रत्ोणपद्चसनिरम् | पुनः क्रिभृतम् | 

11 



= शाङ्परपटति 

नित्यमविनाशि } पुनः किंमुनम सप्राम्बुजोद्धासितं सप्रकमलशोभि- 
तम् | सतराम्तरुजानां त्रिवृति: | चत्वारि मुवपद्यानि त्रह्मणः | एकं 
नाभिसरोरुहम् | एकं विष्णोर्मृषम | एकं लदम्या मुखम् | एवं 
सप्राम्बुनोद्धसितम् | पुनः किंभूतम् | चन्चहाररानीलनीर जयतं राभ 
मानद्वादशार् सोखल युक्तम् | द्वादगनीरनीरजानां विवृतिः | अष्ट 
नयनानि व्रद्मणः | द्र निप्णोः | द्र लस्स्याः | एवं द्ाददाबीलनीर- 
जयुतम् | अत्रापल्लतिररंकारः | इति सबो धमेतत्पद्यम् | 

533 
विकसति नयनाभ्यां कैरवं प्रजं च 
धथयरति चरणान्नं ब्रह्मच पयोपेः | 
उरसि रसत यस्य अयसां संप्रदायः 
स फणिनमिदराते पद्मया पद्मनाभः || २० || 

अनिरामपरशुपते । 

अस्य व्याख्या | स पद्मनाभः पद्मया सहे फणिनं दोषमभि- 
दते | यस्य नयनाभ्यां चन्द्रमूयलक्षणाभ्यां कैरवं पङ च विक्र 
सति | यस्य॒ चरणा्जं गद्धाजनकं पयायव्रेदयचथ शथयति दरी- 
करोति । वम्येरसि भ्रयमां संप्रदायः कोस्तुभमणिरंसति | एवंविधः 
पद्मनाभः कणिनमधिरोते | अत्राप्यपद्भुनिरलंकारः | इति सुबोध- 
मेततपद्यम् | 

अथ क्रियागुप्-कवगुप-कमगुन-संधिगुम-विन्दुमती-चि- 
५ 

त-भाषापित्राख्पानम् ॥ २४ ॥ 
534 

आगतः पाण्डव्राः सर्वेद्याधनसमीदहया | 
खस्मेगां न सुव्रणी च रल्लानि विविधानि न | ९॥ 

कस्यव। 
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यो धनसमीहया आगतस्तस्मै सर्वर पाण्डवा गांच सुवण च 
विविधानि रलानि च अदुः ददति स्म| 

हति क्ियागप्तम ॥ 

535 
गैरीनएरसादृरयश्रद्धया दरिनं दधी | 
हैव गोप्यते कतौ वर्ध॑णापि न लभ्यते || २॥| 

क स्यापि । 

इः कामः तं हन्तीति इहा इश्रः | 
इति कतरम् ॥ 
536 

सन्नव्रस्रखवणानि रतानि विविधानि च| 

त्र द्यणेभ्यो नदीतारे ददाति व्रन सस्वरम् || ३॥ 
कस्यापि। 

हे ब्रद्यण | इभ्यः समृद्धः | 
स्यपि कगुप्रम् । 

53ग्र 
एरि है रमणि परय कौतुकं 
धू!चेधूसरतनु दिगम्बरम् | 
सापि तद्वदनपडजं पपौ 
श्रातरुक्तमप किं न बुध्यसे |] ४|| 

कस्यापि। 

कौ पृथिव्यां तुकं वारं परय | 
दूति कमगप्म् ।। 

588 
पिबतस्ते दारविण वारि कल्हार शीतलम् | 
केनेमो दुर्रिदम्पेन दये संनिरोपितो || ९ ॥ 

दारौ बाणौ | एण इदण | 
कति सपिगूपम् \ 
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589 
वटवक्लो महानेष मागेमावृत्य निद्ठति | 
ताचन्या न गन्तव्यं यवक्नान्यज्र गच्छति || ६ || 

करयापि। 

वटो व्राह्मण | ऋश्लो भद्युक्रः | 

द्यापि सधिराप्तम् ॥ 

540 

न मयागारमाभिज्ञं चेतः कस्मासकूप्यसि | 

लस्थानरूदटितेगभिरलमालोहितेक्णे | ७ || 
देणिडिन । 

न निपेधे | मे मम | आगोरसाभिन्ञं अपगाधरसन्ञात् | 

द्ट्यापि सेधिगप्क्रम् | 

541 

त्रिनयनन्डागत्वं मित्त सिन्धः कमुद्रनीदःय्रतः | 
अयमृदयति व्रुखणारुणरमभीवदनपमभ्रन्द्रः || ८ || 

| त त > नः "नि दिनी क 
<. _ 

ट्ठव्ठ्व्व् उठ > ति तद् [ठ्ठ ति ठ: | 
८ ह । ५ ~ 

© 

८८८2 दाउ] 25:5८ ६2 द 
८1 5 नत्त 7उ व्व 8ठत्र 255 इः || 

| ह, [श ह | 
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€ 
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विश्रस्य हेतुरमरेबह गीयसे त्वर 
[०५ 

५ क 

विश्भरे उाव्ररिप्रे तरिगुणात्ममुतं | 

चिच्योमतीपि परमां प्रथमं व्रढन्ति 

त्वां योगिनस्त॒तिपराः प्रणिषानदृषट्या || ९ |] 
दाङ्खःधरस्य | 

अस्य वसन्ततिलकच्छन्दसो दुगास्तुतिरूपस्य पद्यस्य चतुणोमपि 
पादानां षष्ठसप्रमा्टमक्षरलेपनेन्द्रत्रचात्रत्तं गिवस्लतिश्च नायते | 
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54 

नमामि मामनोनुन्नमानं मुनिममानिनम् | 
नानाननममानाममोनामानमुमनमुम || ९० || 

गाद्धु धरस्य | 
नमामि नमस्करोमि | कम् | उं विष्णम्| न केवल्मुं त्रिष्णुम् | 

उमनं पात्रतीनाथम् | हरिहरातव्रत्यथः | करिभूनम् | मामनोनुन्नमा- 
नम | मा लक्ष्मीः तम्या मनसो नुन्नः अपत्तो मानो येन सः तम्| 
ल्मी चान्चिल्यगव्र(पदारिणम् | पुनः क्रिभूतम् | मुनि यरोगीश्ररम् | 
पनः क्रिंमृतम् | अमानिनम् | नास्ति मानो व्रस्यासी तम् | पुनः 
किभृतम् | नानाननम् | नानाविपरान्याननानि मुगवानि यस्यासौ तम् | 
दटावतारत्वान्नेकविधमलम् | पनः किभृनम् | अमानामम् | अमा- 
नमाकादाममति क्रमतीत्यमानामः तम् ] पुनः क्रिभूतम् | ॐनामानम्। 
तरह्मस्वरूपम् | एव्रोतरधम् उम् उमनं च दरिदरं च नमामि 

द्राश्ररः । 

5444 
नो भवे भन = 

तारतारनतरेरनैरत्तगात्तरनो स्तः | 

रत(ता तित्तिरी रोति तीरे तरे तरौ तरो ॥ १९॥ 
व्यश्षर क्रलिदासम्य । 

545 
नागव्रिशरेषे दोपे दाषदाधपि मंदते जगति | 
दंस्यसिकालं कालं का रट्रद्रुने स्तुतिभव्रतः | ९२१।॥| 

दव-धरस्य सानुप्रास । 
546 

लोलास्मितेन द्ुचिना म॒दुनोदिनेन 
व्यालोकितेन ठबुना गुरुणा गतेन | 
व्याज॒म्मितेन जघनेन च दिनेन 
सा हन्ति तेन गलितं मम जीवितेन || १५३ || 

दण्डिन सानुप्रास.। 
54 

मधुरया मवुमोतरितमाधवी 
मधुसमृद्धितमधितमेध्रया | 
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मयुकर।द्गनया मृहुरन्मद- 
ध्वनिमृता निभृताक्षरमुज्नगे || ९४ ॥ 

माघवः कटिनानुप्राससहित चतुर्थपादान्तयमकम्। 

548 

अास्रायनामादाग्त्या वा 

ग्गीतीरीतीः प्रीतीर्भातीः | 

भोगो रोगो मोदो मोहो 
प्येये चेच्छेत्षमे देशे | ९५ ॥ 

दण्डिनश्चातुमारक्र विद्यन्मालाछन्व । 

अस्य व्याख्या | अआस्नायानां वेदानामन्त्या वाशुपनिषदाहे अक- 
थयत् | किमाह | गीतीः हइतीः प्रीतीः भीतः भोगः रोगः 
मोदः मोहः क्षेमे शुभे देदो आत्मपरमात्मानी ध्येये इच्छेत् | 

इति चि्नाण || 

549 

उत्सरद्कलितोरुकटारी- 
भाजिराउतभयंकरभाराः | 

सन्तु पायकगणा जय तैस्त्वं 
ग[मग्(हगमिलप इरव्री || १५६ | 

कस्यापि । 

भस्य व्याख्या | हे राजन् पायकगणाः सेवक्रलेकाः उत्स- 

ल्द्गकलितोरुकटारीभाभिराः सन्तु | उत्सरद्गा अतिमुदिताः कलि- 

तोरुकटाः सन्नितप्रयुलकपोला य अरीभाः रात्रगजास्तेषां योसा- 
वनिः सदामस्नं रान्ति ददतीति उत्सरङ्कठितोरुकटारीभानजिराः | 

उत पुनः भयंकरभालाः भुकरुटीभीषणललाटाः सन्तु | तैः पायक 
गणिः इलापः प्ण्वीरक्षकः इलावी जितकं दपस्त्वम् अगाहरम् भगोम्रहं 

यथा स्यादेवं गां प्रथिवी जय | परदेदानात्मीयान्कुर | 
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550 
ननं बादर छाड खेह पसरी निःभराणच्राब्दः खरः 
दात्र षाड लटा ठ ताड द्।नस। ए भणन्व्युद्धटाः | 

ञमञ गत्र भरामव्राणि सहसा र कन्त मेरे कर 

कण्ठे पाग नवेदा जह् दारणं ओमद्धटत्रं प्रभम् || ९७|| 
शक्रिण्डवाण्डतस्य। 

डति भावाचित्रम || 

अथ प्रश्चत्तराय्यानम् ।॥ २५ ॥। 
तेष्वन्तरालापाः | 

551 
गच्छन्ति क्राभिवह्धो इतनिजतनवः क्रा भिनत्ति म्वरक् 
करि स्याद्योज्यं विकल्पे क्रकचनिमनयः क्रि नृसिरन भिन्नम् | 
कीटूग्दित्याः प्रह्धतिः क्रमनलदामनं का नृपः पालनीया 

को वन्यः कः प्रमा त्रिमुपनकल्युपं स्वरधुनीवारि प्रः || १९|| 
तभ्यापव। 

स्वरः | धुनी ¦ वरा | रिपुरः | पुनरप्यननामेन | स्वमु | चारि | 

| अः | पुनरपि सवम् | स्वरवुनीवारिपगः | 
552 

पुंसः संबोधनं कि दिरधति करिणां क्र रूनेरक्नि(भप्रि 
का इून्या ते रिपुणा नरवर नरक कवध्याद्रानकं करिम् | 
के वा वषौसु न स्युिसामिव द्रिणा किं नग्वत्रव्रिभिन्नं 
कोवा मार्गे विसपे(न्विघटय्रति तरून्रमदावारिपरः || २॥| 

कस्यापि | 

नः | मदाः | वारि । पुः | अः | पुनरप्यनुलोमन | नम | दावाः। 
रपरः | पनः सयम् | नमदव्रारपुरः | 

552 
के भषन्ति स्तनमण्डलानि 

कीटृरयुमा चन्द्रमसः कुनः श्रीः | 

को 

ॐ 

ध 
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किमा सीत( दताकण्टभीता 

हरामहदेवतानमतिः || २ || ति 
म्छम्यापि। 

हाराः | महादेवरता | तमानः रत्रेः | पुनः सवम् | दा राम्. 

हा देवर तात मातः | 
ञ _ 554 

रवः कवेः क्रि समरस्य सार 

कृपेभयं करि करिमुरान्ति भ॒द्धाः | 
रवराद्ध्रं विप्णपरं च कषां 

भगीर थार्तारममानधनितानाम | ४ || 
क्रमस्यापि । 

भाः | मीः | रथी | ईतिः | गसम | आभिटानाम् | पुनः सवम् 
भा्गीरथीतारसमाभितानाम् | 

55 
कः प्राभ्य मदनव्रिललया यृवत्या 
भाति क्र पुण्ड्कमुणति कथं वतयः | 
क्रानादर भवति क्न च रानयन्जं 
वाच्यार्थ करि फलरमुदढादर नाल्किगम || ५] 

। करभ्यापि। 

ना | अचिकि | अरम् | प्रतिकःमन | र्ट | भलिना | पुनः सः 
वेम् | नारिक्रेरम् | 

556 
कम्य मरौ दुरधिगमः कः कमर कथय विरप्रिताव्रासः | 

केस्त॒प्यति चामुण्डा रिपवरस्त वद कुतो भ्रष्टाः | £ || 
आाद्य॒त्तरजातिधमदासम्य। 

कस्य जलस्य | कः व्रह्मा | करैः विरोभिः | कुतः प्रथिव्याः| 
55१7 

नठिनीदलगतजलरवरतग्य क्रि यवनं धनं चायुः | 
के रादाधरकरनिकरानुकारिणः सन्नना एव || ७9|| 

करखापि। 
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558 
किं क्रूरं खीहदयं किं गृहिणः प्रियहिताय दारगुणाः | 
कः कामः संकल्पः कि दष्करसाधनं प्रज्ञा || ८ || 

ठण्डिन । 

अथ प्रस्मोतन्तरध॒ ब्ाह्याखापाः॥ 
559 

नीचेषु यातवनी वरी का कः स्याच्नुमदो जने | 

ठांभोराव्ररणं क्रि कं भनन्ते व्याधयो ननम् |} ९ ॥ 
नआररिल्मदवानाम । 

प्रभोत्तरं करिम् | अवरेलाभोनजिनम् | अवरे | भः | अजिनम् | 

पुनः सवम् | अवेलामोजिनम् | 
560 

कस्मिन्स्वरपिति कंसारिः का वात्तरदव्रमा नणास् 

किं त्रुते पितरं वालः क्रि दध्र रमते मनः || ५० ॥| 
कररयापि। 

प्रश्ोत्तरं किम् | दोपेसेवरात्रापररूपम् | दामे | मत | त्रापर् ' 
र्पम् | 

"५ 

अय प्रश्रोत्तरेघ्रक्तिप्रत्यर्तयरः || 

561 
कियन्मात्रं जलं त्रिप्र जानुदघ्रं नरापिप । 
तथापीयमव्रस्था ते नहि सर्वे भवादरराः |॥ १९१ 

प्रथमपादस्ततीयपादश्च नदीमृत्तितीपामाजरानस्योन्िः | द्वितीय- 

पादशचतुयेपादश्च रानदरोनाधे छद्मकाछभारवाहपण्डितस्य प्रस्युक्तिः। 

562 
भूरिभारभराक्रान्त बाधति स्कन्ध पपत 
न तथा बाधते स्कन्प्रा यथा त्राधति त्राधत |} »५ || 

12 
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पृवौषै मुगयाया गृहमागच्छतः शिबिकारूढस्य भोजराजस्योक्तिः | 
उत्तराधे च राजददोनाथं छद्मरिबिकावाहपण्डितस्य प्रद्युक्तिः | 

568 
यदेतचन्द्रान्तजेलदलवटीलां वितनुते 
तदाचष्टे लोकः दारक इतिनो मां प्रति तथा| 
अहं सविन्दुं मन्ये व्वदरिविरहाक्रान्ततरूणी- 
कटाक्षोल्कापातत्रणकिणकलङद्काष्किततनुम् || १३|| 

पर्वार्धं राजौ चन्द्रमसं वयतो भोजराजस्य | उत्तराप् च 
राजदद्ोनाथै छद्मनोरस्य पण्डितस्य | 

564 
इदमनुनितमक्रमथ पंसा 
यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः | 
इदमपि न कृतं नितम्बिनीनां 

स्तनपतनावधि जीवितं रतंवा | ९४|| 

पवश शारिक्रीडां कुवत्या रीलाभडारिकायाः | उत्तरा च 
भोजराजस्य | 

565 
अष्टौ हाटककोटयलिनव्रतिगुक्ताफलानां तुलाः 
पन्चारान्मघुगन्भरलुन्पमधुपाः क्रोधोद्धुराः सिन्धुराः | 
लावण्योपचयप्रपज्चचतुरं पण्याङ्खनानां दातं 
दण्डे पाण्ड्यनुषेण ढौकितमिरं वैतालिकायाषय | ९९ ॥ 

निखिलमपि पद्यं विज्ञापयतो भाण्डागारिकस्योक्तिः | वैतालि- 

कायापयेति च सपताक्षराणि वैतालिकगीतदत्तक्णस्य विक्रमादि- 
त्यस्य प्रत्युक्तिः | 

566 
अर्मतिचपरखरास्स्वममायोापमत्वा- 

त्परिणतिचिरसत्वास्तंगमेना द्ग नायाः | 



प्रश्नोत्तराख्यानम् ९९ 

इति यदि हतकृत्वस्तच्वमालोचयाम- 

स्तदपि न हरिणाक्षी विस्मरव्यन्तरातमा|| ९६|| 

पुरवा पै शिक्षां ददत्तो गुरोरक्तिः । उत्तरां च राजकन्यानुर- 
क्तस्य विल्हणस्य भित्तिठेखप्र्युक्तिः | 

56पर 
अङ्गणं तदिदमुन्मदहिप- 
श्रेणिदोणितव्रिहारिणो दरः । 
उद्टसतत्तरुणकेलिपह्यवां 

राह कीं त्यजति किं मतङ्गजः || १७ || 

पुत्रधं तचित्तपरीक्षिकाया राजकन्यया उक्तिः | उत्तरा भ तद- 

नुर क्तस्य बिल्हणस्य प्रत्युक्तिः | 
568 

निरथक जन्म गतं नरिन्या 

ययान ट् तुनासुिम्बम्, | 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निष्फठेव 

दृष्टा विनिद्रा नलिनी न येन || १८ | 

ुत्रधे राजकन्यानुरक्तस्य बिल्हणस्योक्तिः | उत्तरा तदनुरक्त- 
नित्त(ग्रा राजकन्यायाः | 

अथ जातिः ॥ २.६ ॥ 
__ 568 

मण्डलीकृत्य बरह्मणि कण्ठे मधुरगीतिभिः | 
कलापिनः प्रनृत्यन्ति काले जीमूतमालिनि | ९॥ 

570 
[द वि 9 क ९ ० कलक्रणितगर्भण कण्डेनाघुर्णितेक्षणः | 

पारावतः परावृत्य रिरुख्ुम्बति प्रियाम् || २॥ 
एतौ दण्डिनि । 



९२ बराद्धःषरपदति 

प्रा 
स्थित्वा स्थैयोदुपाम्भः समजठरशिराथक्रमरतिर्महती 

©^ ५ 

[ (षि) पूतः संत्यक्ततीरः कतिनिदपि पदान्युचक्रैः कुत्चिताद्धिः | 
पञचाद्वीवां प्रसायं स्वरितगतिरपां मध्यमाविदय चञ्नरु 
चन्चन्तीमृध्वरकण्डः कथमपि शफरीं स्फारिताक्षो बकोत्ति || २॥। 

गोविम्दराजदेवानाम् । 
54: 

चश्चचन्चलचन्तुनुस्बनचलन्रडाममुग्रं पत- 
क्राकरारकरारकेसरसटाप्फारस्कुरत्कंथरम् | 
वारं वारमुदादरवन्वलमनभरद्यन्नरखक्षुण्णयो- 
दा ककरूटमयरद्रयोः स्थितिरिति क्ररक्रमं युध्यतोः || ४ | 

वरसुचे । 
573 

पक्लाव्रुच्छिप्य वन्वन्सकलतनुरुराभगव्रिस्तारितात्मा 
परागत द़ीननिद्रः स्फ़रनरुणकररोद्धासितं खं निरीदे्य | 
प्रातः प्रोव्थाच नीडस्थितचपलतनधधेरध्वानमुनै- 
सुद्रीवं पुल्रकायोन्चततविकटसटः कुक्कुटो रारटीति | ९॥| 

कस्यापि) 
514 

आलोकचस्तनागेक्रनमभयमरानादधावञ्ननैव- 

व्याप्रदरारप्रहेराप्रनचरकलकलक्रणनस्तब्धचक्षुः | 
कराठं दण्डं गृनगेव्यतिमुखर जनेस्ताडितो ठोष्टघति- 
भतः सर्पो गृहेस्यानधिगतवरिवरः कोणतः कोणमेति || ६॥ 

दिविरकिदोारककस्य। 
945 

धूगीधुसरतनवो राज्यस्थितिरचनकन्पितिकनृपाः | 
कृतमुखव्राद्यतिकाराः क्रीडन्ति सनिभरं डिम्भाः | ७ | 

रुत्ररस्य | 
576 

आयातो मव्रतः पितेति सहसा मातु्िाम्यादितं 
धूलीधूसरितो विहाय हिद्युभिः क्रीडारसान्प्रस्तुतान् | 



जातिः ९३ 

दू रत्स्मिर मुखः प्रसाये रचितं बाहद्वयं बालको 
नाधन्यस्य पुरः समेति परया ग्रीवया रटन्घधेरम् || ८ || 

उरक्रटस्य। 

574 

अकू चारम्भोपि प्रति नरिवबकदेरां करतलं 
प्रतिज्ञायां कुवेन्युतरतिषु दृशं ल्लिग्धतरलाम् | 
कृ मारोदहंकारातपरिषदि समानानगणय - 
न्भुजौ वक्षः परयन्नववयसि कान्ति वितनुते || ९ || 

शा द्धः धरस्य । 
5१5 

खद्वहस्तोरिमारोक्य दषामषेसमन्तितः | 

शरः पुलक्रितो रक्तनेतो हसति जम्भते || ९० || 
लक्ष्मीधरस्य । 

579 
गायति हसति च नृत्यानि हदयेन नृता प्रियां त्रितिन्तयति | 
समविषमं नच विन्दति गृहगमनसमुत्सुक्रः पथिकः || ९९ || 

क्रस्याप। 

580 
मातधमेपरे दयां कुरू मयि भ्रान्तेश्य त्रेदेशिके 
दरारिन्दककोणके खुनिमृतं यास्यामि सुस्वरा निशि | 
इत्युक्ते सदस! प्रचण्डगृहिणीवाक्येन निभंस्सितः 
स्कन्धन्यस्तपलाठमुष्टिविभवः पान्थः पुनः प्रस्थितः || ९१|| 

रविदत्तस्य | 
581 

भद्रं ते सदृ यदध्वगद्रातैः कीर्तिस्तव दुष्यते 
स्थाने रूपमनुत्तमं खक्ृतिना दानेन कर्णो जितः | 
इत्यालोक्य भृशं दरा करुणया इीतातुरेण स्तुतः 
पान्थेनैकपलालमुष्टिसचिना गवायते हालिकः || ९३ ॥ 

कस्यापि। 



९.४ वाङ्-धरषदडतिः 

582 
विलासमसुणोह्सन्मुसललोकदोःकन्दली- 
पर स्परपरिस्वठदलयनिःस्वनोद्रन्धुराः | 
ल सन्ति कलहुकृतिप्रसभकस्पितोरःस्थल- 
उटद्मकसंकुलाः कलमकण्डनीगीतयः || ९४ || 

विज्जक्ाया । 
583 

आक्रषच्निव गां वमन्निव खरौ परापमुज्छन्निव 
स्वीकुवेन्निव खं पिबत्निव दिशो वायुश्च मुष्णन्निव | 
साङ्गारप्रकरां स्प्रा्निव भुवं छयाममृष्यक्निव 
पड च(मरवीज्यमानवदनः श्रीमान्हयो धावति || ९९ ॥। 

सिहदत्तस्य । 
584 

कष पुरो नुत्तः पश्चाद्रजति विपृतश्योच्छरिततनुः 
समुत्पस्योत्तानः पतति पाथ लोकान्मरविहयति | 
हयः क्रिचिद्रच्छेद्यदि नयति पत्ति कचिदहो 
कडा(घाते तिष्ठत्यथ चरणधातेन खनति | १६॥ 

सुति सहस्रात । 
585 ५ 

आन्रायाप्राय गन्धं त्रिकटमुखयपुटो ददोयन्दन्तपद्धिः 
धावस्युन्मुक्तनादो मूहुरपि च रसाद्ष्टया पृष्ठलम्नः | 
गरदेभ्या पादघातद्िगुणितखरतप्रीतिराङ्ष्टरिभो 
वेगादारुद्य मुद्यत्तवतरति खरः खण्डितेच्छथिरेण || १९७ || 

मयुरस्य। 
586 

घ्रास्त्रा म्रोणीमजाया विततमभिमुखं वक्तसंकोचभद्धः 
स्थित्वा स्थं निरीक्ष्य प्रतिकसितसटो षड़यन्ध्मां खरेण | 
बोबोकारान्प्रकुवन्मणिशकलनिभं चालयन्नेत्रयुगमं 
छागथदूननेकांथतुर इव विटो मन्मथान्धः करोति || १८ || 

कस्यापि । 
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587 
पाशचस्फालावलेपाचदटुलितचर णोदेखिताका दादेशः 
संघट्राटोपकोपप्रकटितरसनापह्ठवाठीढ सृकः | 
किंचित्साचीकृतास्यः स्फुरदधरपुटः स्फारिताताज्चक्षु- 
घोराघाताभिलाषादपसरति रुषं दरोयेन्नेष मेषः || १९ ॥ 

दाकवर्मण । 
588 

मीष्मादित्यकरप्रतप्रक्षिकतामध्योपविष्टः सुखं 

रोते गीरखरो मरुस्थलभुवि प्रोथं विधाय किती || 
गुच्जज्नाहककण्टकाहतमरु द्रुतो तपत डूलिभि- 
म्छन्नाङ्गः कृकलासकोपि निभृतं मातेण्डमुद्रीक्षते || २० ॥ 

589 
माथे देहि पदं निधेहि निमृतं शाब्दं समाकणैय 
नानं वारय कन्दलात्कलकलः कोयं सखे तावकः | 

इत्यन्योन्यमनेकधा मृगवधव्यापार पारंगमे- 
व्यधेः कोप्यधिको रसः प्रतिपदं जल्पद्धिरुत्पाद्यते || २९ 

पुष्पाक्ररस्य । 
590 

वामस्कन्धनिषण्णक्लाङ्खकटिलप्रान्तार्पितापोमुख- 
स्यन्द च्छोणितलम्बमानदा शाकान्वेणीस्खलचामरान् | 
ज्यान्तप्रोतकपोतपोतनिपतद्रक्ाक्ततुणीर का- 
न्सोपरयत्करिकुम्भमेदजनिताक्रन्दान्पुरिन्दान्पुरः ।। २२ ॥ 

क्षेमेन्द्रस्य । 
591 

गजेन्हरिः साम्भसि दीलक्श्े 

प्रतिध्वनीनात्मक्रतान्नि हाम्य | 
पदं बबन्ध क्रमितं सरोषः 
प्रतकेयन्नन्यमृगेन्द्रनादम् | २३|| 

मष्ट स्वामिन । 



९६ दराङुषरपड तिः 

592 
लीढत्यस्ततरिपाण्ड्राभ्नखयोराक्णैदीणी मुखं 
तविन्यस्यात्रिमयोयुगे चरणयोः सद्यो विभिन्नद्विपः । 
एतस्मिन्मदगन्धवासितसटः सावज्ञतियेग्वल- 
त्सृक्कान्ताहतिधूतलोलमयुपः कुन्न्ेषु रोते हरिः ॥ २४॥ 

598 
अम्भोमुचां सलिलमुद्रमतां नि्रीथे 
ताली वनेषु निभृतस्थितकणेतालाः । 
आकणेयन्ति करिणोधनिमीकिताक्षा 
घारारवान्दशनकोटिनिषण्णदस्ताः | २९ || 

ऋस्यापि। 

594 

नयनपथनिरोधक्रोधनिधृतमाल- 
भ्रमदव्रिरर्रोमस्तोमबद्धार्धकारः। 
कमिकवलनरोभोव्खातवल्मीकरन्ध्रो- 

स्थितफणिफणघतिरूच्छलत्येष भदः || २६ | 
मदनस्य । 

5899 

यदकोशुङ्ान्तः स्फुरदरुणयपुष्पोदरपिया 
प्रविष्टो नासतान्तः क्रणितमकिडिम्भः प्रकुरुते | 
कपिः (स्थित्वा स्थिलरा तदिदमनुगण्वन्विचकितो 
धुनोत्यास्यं रोति प्रचलति चरत्युच्छलति च | २७ ॥ 

कस्यापि। 
596 

गर्जित्वा मेधघधीर प्रथममथ रानैमेण्डलीकृत्य देहं 
श ङ्ग(भ्यां भीषयन्तात्रभिमुखमवनिं दारयन्ती खुरैः | 
मन्दं मन्दं समेत्य स्थिरनिहतपदं दत्ता सरोषं 
युध्येते चालयन्ती कुटिलितमसकृस्पुच्छमेतती महोक्षौ || २८ 

ऋम्यापि। 



सदाचारः ९७ 

59 पर 
भाहत्याहत्य मूधो द्रतमनुषिबतः भक्तं मातुरूधः 
किंचिर्कुब्जेकजानोरनवरतचर्चारुपुच्छस्य धेनुः | 
उत्तीर्ण तणैकस्य प्रियतनयतया दत्त्कारमद्रा 
विखंसिक्षीरधारालवराबर्मखस्याङ्कमातपि ठेडि।| २९॥ 

मयूरस्य । 
[ति षि मि 1 = 

अथ सदाचारः | २.५ ॥। 

598 
श्रो्जिये खभगामभ्निं साभि गां धार्मिकं नदीम् | 
प्रातरुत्थाय यः पदयेदापद्धयः स प्रमुच्यते || ९ || 

598 
पापिष्ठं दुभगामन्त्यं नप्नमुत्कृत्तनासिकम् | 
अप्रियं प्रातरूत्थाय परयन्कलिमवाप्रुयात् || २ || 

600 
प्र विरेके च वान्तो च क्षुरक्रमणि | 
द्र्स्वमे दजनस्पश स्लानमातरं विधीयते || २ ॥| 

601 
उदक्यापतितम्ठेच्छचाण्डालाद्यभिभाषणे | 
माजोरमुषकस्पर विण्मूत्रोत्सगदशेने || ४ || 

602 
अशु चीक्षणेश्रुपाते कलहे चासकासयोः | 
रथ्याप्रसर्णेभ्यङ्धे क्षुते न्मेण्युपस्प्ररत् || ९ ॥ 

608 
कुयौदाचमनाभति भास्करस्यावलोकनम् | 

च, क, क स्परशोद्रा साद्रेतृणगोगेविडद्तिणश्रुतीः | ६ || 
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604 
देवाधिकारिणो स्ठेच्छान्विकमस्थान्दिजानपि | 
विलोक्योपस्प्रशेस्सपृ्टा सवासा जलमाविशत् || ७ || 

605 
अजाश्चं मुखतो मेध्यं गावो मेध्यास्तु प्रष्ठतः | 
व्राह्मणाः पादतो मेध्याः खियो मेध्यास्तु सवेतः | ८ || 

606 
नास्ति यज्ञः लियाः किरि तरतं नोपवासकः | 

यातु भतैरि नुश्रूषा तया स्वभे जयत्यसौ || ९ || 
607 

मते भतेरि या नारी ब्रह्मचर्यं व्यवस्थिता | 
मृता सा ठमते स्वशे यथा ते ब्रह्मचारिणः || ९० || 

608 
तिसः कोटयोधकोटिश् यानि लोमानि मानुषे | 
तावत्कालं वसेत्स्वर्गे भतरं यानुगच्छति || १९ || 

609 
व्यालग्राही यथा व्यार बिलादुद्धरते बलात् | 
एवं पतिं समुद्धृत्य नारी स्त्रगेषु मोदते |} ९२ || 

610 
पृथक्चितां समारुढ्य न विप्रा गन्तुमहेति | 
भतेदेहेन या याति तस्या लोकाः सनातनाः || ९२|| 

611 
दानि भूमिगतं तोयं डयुचिनारी पतिव्रता | 
हुचिः प्षिमकरो राजा संतोषी ब्राह्मणः शुचिः || ९४ 

612 
नित्यमास्यं शुचि खीणां दाकनिः फलपातने | 
वत्सोपि स्तनपाने स्याच्छा मृगग्रहणे युचिः |} ९९५ | 
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618 
गच्छेदेको न पन्थानं स्वयं नोपानहौ हरेत् | 
शिरसा न वहेद्भारं न प्रधावेत वषति || ९६ || 

614 
न स्ानमाचरेद्धच्कता नातुरो न महानिशि | 
न वच्रैः सह नाजसरं नाविज्ञाते जलादाये | ९७ | 

615 
नव्या यद्यत्परिभ्रष्टं यचावतेसमन्वितम् | 
गतप्रस्यागतं यच तत्तोयं परिवजयत् || ९८ | 

616 
ब्राह्मण्यजागोमरिष्यः सूताः दुष्का नवोदकाः | 
नद्यः दुद्धा ददादेन दुद्धापा भमिगा नवाः || ‰९९ || 

617 
प्रवहद्राद्यणं तोयं ताडागं क्षत्रियोदकम् | 
वापीकूपगतं वैदयं शृद्रं च गुहमाण्डगम् || २० || 

618 
अप्स्वात्मानं न वीक्लेत नावगहित्पयोरयम् | 
संदिग्धनावं नारोहेन्न बाह्भ्यां नदीं तरेत् | २९१ 

619 
रीतास्वष्खु निषिच्योष्णा मन्लसंभारसंभताः | 
सरन गृह वाणः प्रभोति स(नजं कठ्म् || २२ 

620 
नानि मुखेनोपधमेन्नाधः कुयान्न लङ्खयेत् | 
नामेध्यं प्रक्षिपेद्रह्वी न च पादो प्रतापयेत् || २३॥ 

621 
देवालयं चस्वरं च नक्तं सेवेत न द्रुमान् | 
इन्याटवीं चून्यगृहं उमशानं च दिनेष्वपि || २४ 



९८ राङ्धरपद्तिः 

604 
देवाधिकरारिणो स्लेच्छान्विकमेस्थान्दिजानपि | 
विलोक्योपस्प्ृशेस्स्प्रषटरा सवासा जलमाविरत् || ७ || 

605 
अजाश्वं मुखतो मेध्यं गावो मेध्य।स्तु प्ष्ठतः | 
व्राह्मणाः पादतो मेध्याः खियो मेध्यास्तु सवेतः | ८ | 

606 
[ [> [4० 

नास्ति यज्ञः लियाः किन्निन्न व्रतं नोपवासकः | 

यातु भतैरि शुश्रुषा तया स्वरथे जयत्यसौ || ९ | 
607 

मृते भतरि या नारी ब्रह्मचर्ये व्यत्रस्थिता | 
मृता सा लभते स्वरशे यथाते ब्रह्मचारिणः || १० || 

608 
तिलः कोटयोधकोटिश् यानि लोमानि मानुषे | 
तावत्कालं वसेत्स्वर्भे भतार यान्गच्छति || ११ || 

609 
व्यालमाही यथा व्यालं विलादुद्धरते वलात् | 
एतं पतिं समुद्धृत्य नारी स्वर्गेषु मोदते || ९२॥। 

610 
परथक्रिचितां समारुह्य न विप्रा गन्तुमहेति | 
भतृदेहेन या याति तस्या लोकाः सनातनाः || ९३ ॥ 

611 
दाचि भूमिगतं तोयं ्रुचिनांरी पतिव्रता | 
शुचिः क्षिमकरो राजा संतोषी ब्राह्मणः शुचिः || ९४ |] 

612 
नित्यमास्यं इचि खीणां शकुनिः फरुपातने | 
वत्सोपि स्तनपाने स्याच्छा मृगम्रहणे इुचिः || ९९ || 
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613 
गच्छेदेको न पन्थानं स्वयं नोपानहै हरेत् | 
शिरसा न वेद्धारं न प्रधावेत वषति |} ९६॥] 

614 
न स्ञानमाचरेद्ध्ता नातुरो न महानिशि | 
न वचैः सह नाजसं नाविज्ञाते जलाराये | १७ || 

615 
नव्या यद्यत्परिभ्र्टं यञ्चावतसमन्तितम् | 
गतप्रव्यागतं यच तत्तोयं परिवजयेत् | ९८ | 

616 
ब्राह्यण्यजागोमदहिष्यः सूताः दुष्का नवोद्काः | 

नद्यः उद्धा दरादिन श्ुद्धापो भूमिगः नवाः || ९९ | 
617 

प्रवहद्वाद्यणं तोयं ताडागं क्षन्नियोदकम् | 
चापीकूपगतं वेदयं दद्धं च गृहमाण्डगम् || २०|| 

618 
अप्स्वात्मानं न वीक्लेत नावगारेत्पयोरयम् | 
संदिग्धनावं नारोहेन्न बाहुभ्यां नदीं तरेत् ॥ २९ | 

619 
रीतास्वण्डु निषिच्योप्णा मन्त्रसंभारसंभताः | 
लानं गृहेपि कुवाणः प्राप्रोति स्लानजं फलम् || २२॥ 

620 
नाचि मुखेनोपधमेन्नाधः कुर्यान्न लङ्घयेत् | 
नामेध्यं प्रक्िपेद्रह्णौ न च पादो प्रतापयेत् || २३॥ 

621 
देवालयं चस्वरं च नक्तं सेवेत न द्रुमान् | 
इून्यारवीं द्यन्यगृहं रमदानं च दिनेष्वपि |} २४॥ 
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622 
जरं पिवेन्नाल्िरना दायान न प्रबोधयेत् । 
परत्नं वा चरन्तीं गां धयन्तीं च न वारयेत् || २९॥ 

628 
राय्यादीपाधमप्तम्भच्छायां दूरेण संत्यजेत् । 
नमालापं न कुर्वीति धीमानसहनैः सह || २६ | 

624 
नोप्वेजानुधिरं तिषठेन्नस्यादुत्कटकासनः | 
न नासिकां विकुप्णीयान्न स्व्रयं कतयेन्नखान् || २७ || 

625 
सत्रा संत्यजेद्रादं न कंचिन्ममोणि स्प॒दोत् | 
सवोन्परित्यजदयथौन्स्वाध्यायस्य विरोधिनः || २१८ ॥ 

626 
कुदं स्वै सदा धार्यं बहिमोल्यं न धारयेत् | 
नागन्धं बिभूयास्पुष्पं नात्माथं गुग्फयेत्लजम् | २९ ॥ 

62 
नित्यमामलके लक्ष्मीर्नस्यं हरितगोमये | 
निस्यं इद्ध च पद्य च नित्यं द्ुङ्के च वासति || ३० || 

628 
बालाक प्रेतधूमं च वृद्धां खीं पल्वलोदकम् | 
आयुष्कामो न सेवेत राजौ च दधिभोजनम् || ३१ ॥ 

629 
नोत्सङ्घे भक्षयेनाभ्नन्मीरिं भूमिं च संस्प्ररोत् | 
किद्रच्छेत्न चोच्छिष्टः परयेज्ज्योतीषि नाशुचिः | ३२ 

680 
व्राह्मणो ब्रह्मतीथंन तरिरङ्धिः समुपस्प्ररोत् 
कुवेन्नाचमनं तिष्णुमोकारं चापि संस्मरेत् || ३३ || 
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631 
हस्तद् यस्थितेदेभः समाचामति यो दविजः | 
सोमपानफलं तस्य मुत्ता यज्ञफलं लभेत् || २४ || 

632 
गहेपि निवसन्विप्रो मृनिमौसत्रिवजेनात् | 
मांसादोन्योपि मांसस्य त्यागार्स्वगं त्रजेद्ुवम् || ३९ || 

633 
आत्माथे यः पड़ हन्यात्सोवदये नरकं व्रजेत | 
देवान्पितृन्समभ्यच्यै खादन्मांसं न दोषभाक् || ३६ | 

634 
अनभिष्यां परस्त्रेषु सवैसत्परेष॒ सौहृदम् । 
कमेणां फलमस्तीति मनसा त्रितयं चरेत् || ३७ | 

635 
प्राणातिपातं स्तैन्यं च परदाराभिमद्यनम् | 
चीणि पापानि कायेन नित्यश्ः परिवजयेत् || ३८ || 

636 
असत्प्रलापं पारुष्यं वैडुन्यमनृतं तथा | 
चत्वारि वाचा राजेन्द्र न जल्पेन्न च चिन्तयेत् || ३९ || 

63 
अहिंसा सत्यवचनं सवभूतानुकम्पनम् | 
खामो दानं यथाराक्ति गाहेस्थो पमे उच्यते || ४०|| 

638 
देवान्पितन्मनष्यांश्च भव्यान्गद्याथ देवताः | 
भोजयित्वा ततः पथाद्ूहस्थो भाक्तमदेति || ४९ || 

639 
वृक्ञांन्छिरवा मश भित्वा ह्वा काटपिपीरठकान् | 
दत्त्वान्नं का्षकोभ्यः सवैपपिः प्रमुच्यते || ४२॥ 
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640 
राज्ञा दत्त्वा तु षडागं देवतानां च विडतिः। 
त्रि दाहा च विराणां काषुको नावसीदति || ४३|| 

641 
चक्षुदेद्यान्मनो ददयाद्राचं दद्याच सूनृताम् | 
उत्थाय चासनं दद्यादेष धमः सनातनः || ४४ |] 

642 
तणानि भूमिरूदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता | 
सतामेतानि हर्म्येषु नच्छद्यन्ते कदाचन || ४९॥ 

648 
म्रासादधेमपि मासमथिभ्यः किं न यच्छसि | 
इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति || ४द || 

644 
उष्णकाले जलं दबयाच्छीतकाठे हृतादनम् | 

प्ात्रदरारे गहं देयं सवकालेषु भोजनम् || ४७|| 
645 

मवरन्तिव्याधिदोकाताननुवतेत राक्तितः | 
आरमवरसततं पदयेदपि कीरपिपीलकम् || ४८ || 

646 
गां पड्काद्भाह्म्गो दाप्याटत्ति लोप्भिजं बधात् | 
मोचयन्मुच्यते जन्तुः पापदा मरणान्तिकात् || ४९ || 

647 
न कथिदपि जानाति कि कस्य यो भविष्यति | 
अतः चः करणीयानि कुयोदद्यैव बुद्धिमान् ॥ ९० || 

648 
अनेन मव्येदेहेन यषछछोकद्यरामेदम् । 
विचिन्त्य तदनुश्वेयं हेयं कमे ततोन्यथ। || ५९१ | 
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649 
उपकारः परो धमः परोथैः कर्मनैपुणम् | 
पाते दानं परः कामः परो मोक्षो वितृष्णता |} ९२॥ 

650 
जस्ननस्य क्षयं दृष्टा वल्मीकस्य तु संचयम् । 
अवन्ध्यं दिवसं कु योहानाध्ययनकर्मभिः ॥ ९३ || 

651 
रीपोपशमनं पुंसां कुष्माण्डच्छेदनं ललियाः | 
भचिरेणेव कालेन कुलच्छेदकर मतम् || ९४ || 

652 
अलातं बतुखाकारं वात॑कं कुन्दसंनिभम् | 
प्राणन्तेपि न चाश्रीयान्मखराच्चं सत्रल्करुम् || ५९ ॥ 

658 
परदारा न गन्तव्याः सवैवर्भेषु कर्िचित् | 
नहीदृदरामनायुष्यं त्रिषु लोकेषु विद्यते || ५६॥ 

654 
मात्रा स्वला ददित्रा च न विविक्तासनो भवेत् | 
बल वानिन्द्रियमामो विद्वांसमपि कषति | ९७ |] 

655 
प्रकीणकेरामनवे्यकारिणीं 
सदा च मतैः प्रतिकूलभाषिणीम् | 
परस्य वेरमाभिरतामपत्रपा- 
मेवंविधां योबितमाशु वजंयेत् || ९८ | 

656 
हताधिकारां मरिनां पिण्डमाजोपजीविनीम् | 
परिभूतामधः शय्यां वासयेव्यभिचारिणीम् | ९९ ॥ 

657 
क्चेलिनं दन्नमलावधारिणं 
बहारहिनं निष्ुरवाक्यभाषिणम् | 
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सूर्योदये चास्तमने च रायिनं 
विमुत्चति श्रीरपि चक्रपाणिनम् || ६० | 

658 
एकच्छागं द्विरावेयं ज्रिगवं पत्चमाहिषम् | 
षडन्धं सप्तमातङ्गं राक्रस्यापि नियं दरेत् || ६१ 

659 
शिरः खधोतं चरणौ उनिमले 
वराङ्कन।(सेवनमल्पभोजनम् | 
अनमरशायित्वमपवेमेथुनं 
चिरप्रणष्टा भ्रियमानयन्ति षट् || ६२॥ 

660 
ष्ठीषु तैलं पठमष्टमीषु 
क्षीरक्रियां चैव चतुदेरीषु | 
खीसेवने न्टकलाञ पुंसा. 
मायुः्लयाथ मुनयो वदन्ति || ६२३ | 

661 
सल्ञातुजेनस्य ददाम तनयांखयोद्- 
दरयथे निदन्त्युभयमेतदपि द्विवीया । 
सप्तम्यनिन्दुनवमीष्वपि संपदिच्छः 
लञायारकदाचिदपि नामल्केमनुष्यः || ६४ || 

662 
रोहिणी सहितमुत्तरयं 
कीतेयन्ति मुनयो धुबाहयम् | 
बीजहम्यैनगराभिषेचना- 
रामान्तिविषिषु प्रशस्यते || ६९ || 

668 
रोहिणीषु करपञ्चकेशिमे 
ञयुत्तरोपि च पुनवेखदये | 
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रेवतीषु वखदेवते चमे 
नञउ्यवसख्रपरि धानमिप्यते || ६६॥ 

664 
र तिनृपतिलोकने खरगुरुत्रिवादोत्सवे 
रणे धरणिनन्दनो मगखतः प्रयि बली | 
रानिस्त॒ खल् दीक्षणे सकल्शाखवोपे व्रधः 
शरी निखिलकमख प्रवमुदादतः ख्रिभिः||६७|| 

एतानि धमदयास्पराणन्यानि शास्त्रेभ्य 1 

अथ षमेत्रिवृतिः ॥ २८ ॥ 
665 

ऊध्वैवाहर्धिरौम्येष न च कथिच्छरणोति मे| 
घमादर्भथ कामश स किमथ न सेव्यते || ९ ॥| 

668 
९ क ~) कन कि (ह [9 

यस्य पमविदहीनस्य रिनान्यायाट्ति ग्रान्ति च | 

स लोहकारभलखेव शरसन्रपि न जीत्रति || २ || 

66४ 

परदारपरद्रव्यपरद्रोहपर!ङ्खः। 
गद्धप्याह कदागत्य मामयं पातयिष्यति || २ || 

668 
उत्थायोत्थाय बोद्धव्यं किमद्य खक्रतं कनम् | 
भायुषः खण्डमादाय रविरस्तं गमिप्यति || ४ || 

ऋ षामन्येते। 
669 

अजरामरवत्पाज्ञो चियामथं च निन्तयेन् | 
गृहीत इव केरोषु मृत्युना घ मेमाचरेन | €^ ॥| 

14 
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670 
[र €. €. ‰ € यतां घमेसवस्वं श्रुत्वा चैवावधायेताम् | 
अत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥ £ ॥ 

एतो व्यासस्य । 
291 

परन्मेकरहितं तात प्रातरुव्थाय चिन्तय | 

इह ते कमणामत्र वरिपाकथिन्तयिष्यति | ७ ।| 
मदालसायाः। 

62 

श्रेयो धनार्धिनां परमेः कामिनां सर्वकामदः | 

धर्मोधतव्रापव्रस्य पारंपर्येण साधकः || ८ | 
673 

इज्याध्ययनदानानि तपः सव्यं स्मा दया| 

अलोभ इति मार्गोवं षमस्याटत्रिषः स्मृतः || ९]; 
64 

आन शस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दम आजवम् | 
प्रीतिः प्रसादो मारु मादेवं च यमा दा ||९०॥ 

65 
भावदुद्धिमनध्येस्तु कतेत्या सवेक्रमसु | 
अन्यथा नुम्ब्य॒ते कान्ता भावेन दहितान्यथा ९१; 

676 
कृत्तरापि पातकं कम यो दद्यादन्नमर्धिने | 
व्राद्मणाय निदेषेण न स पापेन लिप्यते || ९२ 

6¶४ 

जा इमरानान्तिवतेन्ते ज्ञातयः सह बान्धैः | 
न्वयेकेनैत्र गन्तव्यं तस्कमे खकृतं कुरु |] १३।। 

कषामप्यते। 
678 

धर्मे मतिभवतु तः सततोस्थितानां 
म द्येक एव परलोकगतस्य बन्धू: | 
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अथोः खियश्च निपुणैरिह सेव्यमाना 
नेवात्मभावमुपयान्ति न च स्थिरत्वम् ॥९४।। 

कस्यापि, 
679 

यावर्स््रस्थमिदं शरीरमरुजं यावज्जरा हरतो 
यावचेन्द्रियराक्तिर प्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः | 
आत्मनत्नयसि तावदेव विदुषा कायैः प्रयतो महा- 
न्संदीपरे भवने तु कूपखननं प्रस्यु्यमः कीद्राः ||९९।॥। 

भटहर ! 
680 

€ न्म ष > 4 ट 

धपमोज्नन्म कुरे शरीरपटता सौभाग्यमायुधनं 
धर्मेणैव भवन्ति निमल्यरोत्रियामदीसंपदः | 
कान्तारेषु महाभयेषु सततं धमः परित्रायते 
धमः सम्यगुपासितो भव्ति हि स्वगोपव्रगप्रदः ||९६।। 

कस्यापि) 
687 

यन्नागा मदमिन्नगण्डकरटास्ति्ठन्ति निद्रालवो 
दारे देमविभूषिताश्च तुरगा द्रैपन्ति यहपिताः | 
वीणत्रेणुमदङ्गशङ्पणवैः खप्रथ यद्रोध्यते 
तत्सत खरलाकराजसदरं धमेस्य तिस्फूजितम् | १७ || 

कस्यापि) 
682 

गङ्ोदधेदे कुरुक्षेत्रे विश्रान्तौ मणिकर्णिके | 
वेण्यां गयायार्मोकारे खात्वा द्वा खुरली भवेत् || ९८ | 

683 
दारणागतरस्लाथै सीगोदिजहिताय च| 
स्वाम्यर्थे यस्त्यजेतप्राणांस्तस्य लोकाः सनातनाः |] ९९॥ 

684 
यो न कामान्न संरम्भाच्च दवेषादडममुर्खजत् | 
यथोक्तकारी सौम्यथ स उखं मृत्युम॒च्छत्ि || २० ॥ 



९०८ काङषरपदनिः 

685 
यज्ञदानतपस्वीयथसेव्राभिर्धिनितेन्द्रियः | 
भौमे चान्तरिक्षिपु स्वर्गेषु मनुजो व्रजेत् | २९|| 

686 
वसन्ति खरलोकेषु निजपुण्यचयनराः | 
विमानैर्विविधाकरिः सवेकामसमद्धिभिः | २९॥ 

68 
तेभ्यथ प्रच्युता राज्ञामन्येषां च महालमनाम् | 
जायन्ते सुखिनां गेदे सद्रत्तपरिपालकाः || २३॥ 

688 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि 
स्वगापत्रगस्य च देतुभूताः | 
धन्यास्तु ते भारतभूमिभगें 
भवन्ति मुयः कृतिनः सुरत्वात् || २४ || 

689 
पुनः कृस्वराद्ुतं कमं पुताभ्यासेन मानवाः | 
सुरलोकं प्रयान्त्येव भाग्यवन्तं जितेन्द्रियाः || २९ ॥ 

690 
परात्परतरं यान्ति नारायणपरायणाः | 

न ते तत्र गमिष्यन्ति यें द्विषन्ति मदेश्ररम् | २६ 
691 

वाखुदेत्े मनो चस्य जपहोमाचेनादिषु | 
तस्यान्तरायो त्रिज्ञेयो देतेनद्रत्वारिक्रं फलम् ॥ २७ || 

692 
गत्ता गत्वा निवतेन्ते चन्द्रसूयौदयो ब्रह्मः | 
अद्यापि न निवतन्ते द्ाददाक्षरचिन्तकाः || २८ || 

698 
षडक्षरेण मन्त्रेण पुष्पमेकमपि स्वयम् | 
रिङ्गस्य मुभ यो दव्यात्स भूयोऽपि न जायते |} २९ ॥ 
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694 
उपोष्येकादरीः सवोस्तथा कृष्णा्तदंरीः | 
ध्यात्वा हरिहरं देवं प्रामोति परमं पदम् || ३० || 

695 
मोहादत्राचीमवुधाः प्रतीचीं 
प्राचीमुदीचीमपि पयेटन्ति | 
सचिन्मत्े मानस एवं तीर्थे 
स््रच्छे खुखं लतमपारयन्तः || ३९ ॥ 

अथ पातकरवितृतिः ।॥ २९. ॥। 
696 

कथं ते त्यक्तसद्रत्ताः खखं रात्रिप्रुं ररते । 
मरणान्तरिता येषां नरकेषूुपपत्तयः || ९ ॥ 

69"7 
कतिपयदिनपरमायुषि मदकारिणि यौवने दुरात्मानः | 
विदधति तथापराधं जन्मेव यथा व्रृथा मवति || २॥ 

श्रधनङ्दवानाम 1 
698 

यद्ैरूप्यमनाथता विकलता नीचे कुले जन्मता 
दारिद्रयं स्वजनाच यत्परिभवो मैख्यं परप्रेध्यत। | 
तष्णालील्यमनिवरृतिः कुरायनं कुली कमोज्यं रुजः 
सवै पापमदीरुहस्य महतो व्यक्त फलं दृरयते || ३ || 

कस्यापि | 
699 

व्यापिर्वत्तविनाश्ः प्रियविरकहो दुभगस्वमुद्रेगः | 
सवैत्राराभङ्गः स्फुटं भवत्यक्कतपुण्यस्य || ४ || 

700 
विभिर्धवसखिभिमासेततरभिः पक्षिलिभिश्तिः | 

भट्यु्पुण्यपापानामिहिव फकलमभ्रुते | ९ ॥। 
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701 
मिचद्रुहः कृतघ्नस्य खीप्र्य पिभ्रुनस्य च । 
चतुणोमपि चेतेषां निष्कृतिं नैव सुश्रुमः | £ ॥ 

702 
व्रदमहत्या खरापानं स्तेयं गुवङ्गनागमः | 
महान्ति पातकान्याहस्तस्संसर्मी च पञ्चमः ॥ ७ | 

708 
अकृतज्ञमकायन्ञं दीघरोषमनाजवम् | 
चतुरो विद्धि चाण्डालाञ्न्मना सह पञ्चमम् || ८ | 

704 
त्रह्मघ्ने च खरापे च चीरे भप्नत्रते तथा| 
निष्कतितविहिता लोके कृतत्ने नास्ति निष्कृतिः || ९ ॥ 

धमदास््रेभ्य एते । 
095 

ऋतुस्नातां तु यो भाय नैव गच्छति मूढधीः | 
घोरायां भ्रुणहत्यायां युज्यते नात्र संरायः ॥१० |] 

706 
अदुष्टापनितां भाय मूढो यस्तु परिष्यजेत् । 
सप्रजन्मनि स खीस्वं लभते नच संरायः || ९९॥ 

70" 
कूटसाक्षी मृषात्रादी यधासदनुशासि वै | 
ते मोहमुस्यवः सर्वे तथा ये वेदनिन्दकाः || ९२|| 

708 
रौरवं कुटसाक्षी तु याति यथानृतो नरः| 
कुम्भीपाकं प्रयात्येव मानवो गुरुतल्पगः ||१९३ | 

माकण्डेयास । 
09 

सखी बाल स्वामिमिन्नघ्रा गोघ्रा विश्वासघातिनः | 

सुरापो ब्रह्मम चोरो यान्व्येते सवैनारकान् ।| ९४ || 
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710 
असत्प्रतिग्रहीता च नरके यात्यधोमुखे | 
एको भिष्टान्नभुग्यः स याति पूयवहं नरः || १९९ ॥ 

711 
आगारदाही भमिच्घ्रः श्र कनि्रौमयाजकः | 
रुधिरान्धे पतन्त्येते सोमविक्रयिणथ् ये || ९६॥। 

712 
मधुहा चामदहन्ता च याति वैतरणीं नरः| 
असिपन्लवनं याति दपोद्ननिकृन्तनः | ९७|] 

118 
मृगच्छागादिहन्ता च वद्धिज्वाठे निपात्यते | 

चतलोप्रा्नमभर्टो याति संद॑रानारके || १८॥| 
014 

करते पापेनुतापो वै यस्य पुंसः प्रजायते | 
प्रायधित्तं तु तस्यैकं हरिसंस्मरणं परम् ॥९९॥] 

एतं विष्णपराणात । 
715 

नरकेभ्यः समुत्तीणेः पापी तियैत्कमश्चते | 
तसकीटपतङ्केषु श्चापदैकदाफादिषु || २०॥। 

716 
मानुष्यं प्राप्य कुब्जो वा कुस्सितो वामनोषि वा| 
म्लेच्छचण्डालद्युदरेषु वेरयक्षत्रे षु जायते || २१ 

717 
शारीरैः कममैदेबिश्च याति स्थावरतां नरः | 
वाचिकैः पल्तिमृगतां मानसतैरन्त्यजातिताम् || २२।। 

118 
पतितन्प्रतिगृह्याथ खरयोनि व्रजेन्नरः | 
शिष्यो गरोः लियं गत्वा योनो संप्रपद्यते || २३।। 
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719 
गदभो जायते जन्तुः पित्रोश्राप्यवमानकः | 
म(तापितरमाक्रुदयव शारिका संप्रजायते ॥२४॥ 

720 
भतपिण्डं समभन्यस्तदृ्टानि निषेवते | 
सोपि मेहसमापन्नो जायते वानरो मृतः ||२९५॥। 

721 
न्यासापदता नरकाद्विमुक्तो नायते कृमिः | 
असूयकश्च नरकान्मुक्तो भवति लावकः || २६ 

722 
तरिश्वासहन्ता च नरो मीनयोनौ प्रपद्यते । 
जन्नापहारी च नसे मूषकः संप्रजायते || २७ || 

728 
परदारामिमर्पी च वृको घोरोभिजायते | 
गुरोः सख्युस्तथा राज्ञो भतुभायामुपेयिवान् | 
चखगालबकालृकव्यालखूकरतां लभेत् || २८ || 

124 
वतातिथिविप्राणामदच्वा योन्नमभ्रने | 

प्रमृक्तो नरकात्सोपि वायसः संप्रजायते || २९ 
725 

ज्येष्ठ पितिसमं वापि भ्रातरं योत्रमन्यते | 
नरकात्सोपि व्रिभ्रष्टः त्रौन्वयोनौ प्रपद्यते || ३० || 

726 
दद्र ब्राह्मणीं गत्वा कृमियोनौ प्रपद्यते | 
तस्यामपत्यमुत्पाद्य कान्तः कीटका भव्रेत् || ३९|| 

724 
अराखं परुषं हत्त्रा नरः संजायते खरः | 
क्रमिः खीवधकत्तो च बाखदन्ता च जायते | ३५|| 

1 
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728 
हते कांस्ये तु हारीतः कपोतो रौप्यभाजने | 
हत्वा तु कात्चनं भाण्डं कृमियोनौ प्रपद्यते || २३३ ॥ 

729 
मयुरो वणकान्हत्वा हते चैर्वांशुकरे जुकः | 
छच्छन्दरिः शुभान्गन्धान्वङ् दत्वा दारो भतरेत् || २४ 

7830 
भूनारीकान्चनगवां हता गत्वर तु नारकान् | 
तगगुल्मरुतावद्छीस्वरक्सारतरुतां लभेत् || ३९ || 

गत मार्कण्डेयपुराणात्। 
(321 

सव्रेपातकसंघातकक्षदा वानरं परम | 
गोविन्दनामकथनं गङ्खस्नानं च मे मतम् || २६ |] 

7328 
मुकुन्द दामोदर वासुदेव 
कान्त चक्रायुधर कृष्ण विष्णो | 
गोविन्द नारायण पद्मनाभ 
रित्रिक्रमानन्त हरे नमस्ते | ३७ ॥ 

एनो शाङ्धंधरस्य । 
439 

तरस्थमुद्धूतं वापि हउीतमुष्णमथापि वरा | 

गाङ्गमम्बु पुनात्येव पापादामरणान्तिकात् || ३८ || 
कस्यापि। 

34. 

त्यज दुजनसंसगे भज साधुसमागमम् | 
कुर् पुण्यमहोरात्रं स्मर नित्यमनिल्यताम् ॥ ३९ | 

कस्यापि । 
35 

स्वपुरुषमभिवीत््य पाशहस्तं 
वदति यमः किल तस्य कणेमुले | 
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परर्द्र् मब्रस्रदरनप्रपन्ना- 

न्प्रभुरदमन्यनणां न त॑ष्णकानाम् || ४० || 
[निष्णपराणात) 

738 

रमं दूतादलदयामें पञ्मान्तं पीतवाससम् | 
स्तुवन्ति न(मभिदिव्येन ते संसारिणो नराः | ४९|| 

पृद्यपराणात। 

५० च च * € _ 

अथ खंचरभूचरव् पूत सूमान्पक्तयः। @° ॥। 
(ने ॐ न= (रिः 

7347 
रत्रेरोवोदयः धाघ्यः कोन्येषामदयम्रदः | 
न तमांसि न तेजांसि यस्मिन्नभ्युदिते सति || ५॥ 

138 
खव्योतो द्योतते तव्रद्यावन्नोदेयने चरी | 
उदिते त॒ सहसांरौ न ख्यातो न चन्द्रमाः || २॥ 

7:39 
तस्मरैतराभ्युदयौ भूयादनोयस्योदये सति | 
विकासभाजो जायन्ते गुणिनः कमलाकराः | २ || 

कषामप्यते। 
140 

दवो दरिव्रदत वक्षसि कौंस्तभं ते- 

प्न्येव काचन पनद्यमणेः प्रतिष्ठा | 

सस्पादसंगतितरंगितसोरभाणि 

धत्त स एव हरिरसा सरसीरदाणि || ४ || 
महादेवस्य । 

(041 

उ्यन्त्वमूनि सुबहूनि महामहांसि 
चन्द्रोप्यलं भुवनमण्डलमण्डनाय | 
सूयोदृते न तदुदेति न चास्तमेति 
येनोदितेन दिनमस्तमितेन रात्रिः || ९!) 



सूयन्योक्तयः १९५ 

742 
करान्प्रसायं रत्रिणा दक्षिणाराव्रल्बिन। | 
न केवर्मनेनात्मा दिवसोति ठघ॒क्रतः || ६ ॥ 

743 
निमीलनाय पद्मानामुदयायाल्पतेजसाम् | 
तमसामवकाशाय त्रजत्यस्तमदी रविः || ७ || 

44 
येनोन्मथ्य तमांसि मांसरघनस्पर्पानि सत्रं जग- 
चचक्षुप्मत्परमाथतः कृतमिदं ठेतवेन तिग्मल्विषा | 

तस्मिन्नस्तमिते त्रिवस्व्रति करियान्क्रेरो जनो डुजनो 
यद्रघ्राते धृति रद्ाट्कराकलालोके मर्दपथवा || ८ || 

ऋषामयप्यते। 
04. 

पातः पप्णो भवति महते नोपतापाय यस्मा- 
त्कारेनास्तं क इह न गता यान्ति यास्यन्ति चान्ये | 
एतावत्तु उ्यथयति सद्रारोकवाधस्तमोभि- 

स्तस्मिन्नेव प्रक्तिमदति व्योञ्चि र्व्योवक्रादाः || ९ | 

146 
गते तल्मिन्मानी त्रिभुवनममन्मेषतिरर- 
व्यथां चन्द्रो नेप्यत्यनुनितमितो नास्ति (केमपि | 

इदं चेतस्तापं जनयतितरामत्र यदमी 

प्रदीपाः संजानास्तिमिरदतिवद्धोद्धरदिसखाः || १० ॥ 
पता गडेट्स्य। 

4 
यत्पादाः शिरसा न केन विधृताः प्रध्वीभतां मध्यरत- 

स्तस्मन्भास्त्रति राद्णा कविते लोक्रत्रयीचक्लुपि | 
खद्योतैः स्फुरितं तमेभिरूदितं तारामिरूज जृम्भितं 
घुक्रेरस्थितमाः किमत्र करत्रै क्रे केन नो चेदटितम्॥१९१।| 

परिमलस्य। 



६ काङःषरपद्तिः 

अथ चन्द्रान्योक्तयः ॥ ०९ ॥ 

748 
आलोकवन्तः सन्त्येव भूयांसो भाद्करादयः | 
कल।वानेव तु प्रावद्रावकर्मणि कमठः || १॥ 

प्रहादनस्य । 
049 

देवाद्यद्यपि तुल्यौभद्भुतेरास्य परिग्रहः | 
तथापि किं कपालानि तुलां यान्ति कर्निधेः|| २॥। 

भवभूते । 
150 

अदो नक्षत्रराजस्य साभिमानं विचेष्टितम् | 
परिष्चीणस्य वक्रत्वं संपुणेस्य सुवृत्तता || २ || 

151 
हरमुकरुटे खुरतटिनीनिकरस्थितिलोभतो द्विजेन्द्रेण | 

अपि गरलं फणिषूककृतिरीक्षणवीक्षणाडुशुक्षणिः क्षान्तः || ४ || 

152 
निजकररनिकरसमृद्धया धवरलय भुवनानि पावण शराङ्धः | 
षुचिरं हन्त न सहते हतव्िपरह खुस्थितं कमपि }| ५॥ 

753 
शिरसा धायमणोपि सोमः सोमेन शंमुना | 
तथापि कृदातां धत्ते कष्टः खलु परान्नरयः ॥ ६ || 

754 
व्यज्यमानकलङ्कस्य वृद्धौ वृद्धौ कलानिषेः | 
आदास्महे वयं पूत सवघयाव्यां कृशां दराम् ॥ ७ ॥ 

055 केषामप्यते । 

नयनमत्ति जनादेनस्य शंभा- 
मृकुटमणिः उद्रां तरमादिरेवः | 
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त्यजसि न मृगमात्रमेकमिन्दो 
विरमति येन कलङ्ककिवदन्ती || ८ || 

उमापतिधरस्य) 
7568 

यद्यपि शिरोधिरोहति रौद्रः क्रोषेन सिहिकातनयः | 
स्यजति न हारणं यातं सागरखनुमृगं तदपि || ९ ॥ 

मदनस्य । 
454 

स्ीणः क्षीणः समीपत्वं पुणः पुणतिदूरताम् | 
उपेति मिन्नादयचन्द्रो युक्त तन्मालनात्मनः || ९० || 

158 
यन्जातोसि पयोनिधौ दरजटाजुटे प्रसिद्धोसि य~ 
दिश्वस्योदरदेपकेोमि विधना खष्टोसि यजामृतेः | 
भ्रातः हीतमयुख सवमधुना स्लानीकरतं तत्त्रया 
राजीवं यदपास्य कैरवकुलं नीतं चिकासास्पदम् || ९९१ || 

759 
कन्ध जन्म सह भिया स्वयमपि तरैलोक्यभृषाकरः 
स्थिस्यथं परमेश्रोभ्युपगतस्तेनापि मृन्नौ धृतः | 
वृद्धि रीतकरस्तथापि न गतः क्षीणः परं प्रत्युत 
परायः प्राक्तनमेव कर्म बलव्रत्कः कस्य कतै क्षमः १२] 

क्रषामप्येते। 
060 

पादन्यासं क्ितिधरगुरोर्मूधि कृत्वा खमेरोः 
क्रान्तं येन क्षपिततमसा मध्यमं धाम विष्णोः | 
सोयं चन्द्रः पतति गगन।दल्पदोवेमेयुखे- 
दैरारोहो भवति महतामप्यपभंदारेतुः || १३ ॥ 

कालिदासस्य । 
681 

पीयुष वपुषोस्य हेतुरु्देयो विश्वस्य नेत्रोस्सवः 
प्लष्ट भानकरैरयं त्रिभृवनं ज्योत्स्ना भरैः सित्चति | 
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सवरा शाप्रतिरोपकान्धतमसप्वंसाय बद्धोद्यमो 
पिग्धातारमिहापि ठल््म टिखितुं यस्य प्रवृत्ते मनः ॥ १५|| 

कस्यापि । 
762 

निरर्थकं जन्म गतं नलिन्या 

ययान दृष्टं तुहिनांशुबिम्बम् | 
उत्पत्तिरिन्दोरपि निप्फठैव 

दृटा प्रहृष्टा नठिनी न येन ॥ ९९॥ 
कषस्यापि। 

064 

व्रिरम तिमिर साहसादमुप्मा- 
व्यदि रविरस्तमितः स्व्रतस्ततः किम् | 
कलयसि न पुरो महोमहोर्भ- 
दयुतिनिधिरग्युदयत्ययं राशाङ्कः. || ९६ ॥ 

चल्ारसेनस्य। 
764 

उच्चैः स्थानकृतोदयैत्रहवधिज्योतिर्भिरूद्यतस्भेः 
खक्रादयेः किममीभिरत्र वितथां प्रीहिं दधानैरपि | 
यावरह्टोक्तमोपहेन भवता रक्ष्मीने तवरिस्तायते 

तावच्चन्द्र कथं प्रयाति परमां ब्रृद्धि स रन्करः ||१७]| 
त्रिलाचनस्य) 

अ नृ त पक र 

श॒ मृघान्पाक्तयः ॥ ९ ॥ 
765 

एकस्य तस्य मन्ये धन्यामभ्युन्नति जलधरस्य | 

विश्रं सरौठकाननमाननमवलेकते यस्य || ९ || 
प्रटादनस्य। 

766 र 
संप्रति न कल्पतरवो न कसिदधयो नापि देवतः वरदाः | 

जलद त्वाये वेश्राम्यति सृष्टिरियं मुवनलोकस्य || २॥ 
व -त॒पालस्य। 
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76" 
क्षणदृ्टनष्टतडितो निजसंपत्तः पयोदनिवहेन | 
ज्ञातं साध्य यदेतं भवरनेभ्यो वितरता वारि |} ३ || 

कस्यापि) 
68 

प्रावरषेण्यस्य मान्यं दौषः कोभीष्टवर्षिणः | 
रारदाश्रस्य शुभ्रत्वं वरद कुत्रोपयुज्यते || || 

768 
जलधर जलभरनिकरोर पहर परितापमुद्धतं जगतः | 
नो चेदपसर दूर दिमकरकरददोनं वितर || ५॥ 

चचन्द्रक्व । 
^) 

चातकः स्वरानुमानेन जलं प्राथयतेम्बुदात् | 
स स्वोदारतया सवी प्ठावयस्यम्बुना मकम् || £ | 

कस्यापि। 
क । 

रार्येषु शहिरातकलेषु च गिरेः रूङ्खेषु गर्तेषु च 
श्रीखण्डेषु तिभीतकरेषु च तथा पूर्णेषु रिक्तेषु च| 
स्निग्धेन ध्वनिनाखिलपि जगतीचक्रे समं वषतो 
वन्दे वारिदसावभीम भवतो विश्चोपकारित्रतम् | ७ | 

क्रस्यापि। 
772 

नीदाराकरसारसगरसरित्कासारनीरभ्रियं 
त्या तोयद चतिकेन महती सवा समालम्विता | 
तस्थैततफलितं समुज््सि दिलासंताडनं मस्तके 
गाढं गजैसि वजमुज्ज्चलि तडिदेखाभिरतजंसि || ८ ॥ 

कस्यापि । 
773 

द्राः सन्ति सदश्छदाः स्वभरणव्यापारमात्रोद्यताः 

स्वार्थो यस्य पराथ एव स पुमानेकः सतामम्रणीः | 
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दुप्पुरोदरपुरणाय पिबति स्रोतःपतिं वाडवो 
जी मृतस्तु निदाघतापितजगत्संतपविच्छित्तये || ९ || 

कस्यापि । 
744 

अन्योपि चन्दनतरोमेदनीयमूर्तः 
सेकाथंमुत्सहति तद्ुणवद्धतष्णः | 
राखोटकस्य पुनरस्य महारयोय- 
मम्भोद एव हरण यदि निगुणस्य || ९० | 

कस्यापि । 
775 

भये हेठव्रिलातु(लतकुलदहौले जलनिधी 
कतो वारामोघं बत जलद मोघं व्रितरसि | 
समन्तादृत्ताखज्वलदनठकीलाक्वलन- 
क मोपेतनेतानुपच्रर पयोभित्रिटपिनः | ९१ | 

बिल्हणस्य । 
76 

मार्गो भुरिमरूजंलं स्थलमुतरि स्वप्नेपि नो कऊभ्यते 
तत्रो वाति समीरणः क्रन्निदपि च्छ्ायाभृतोन द्रुमाः | 

अङ्क(रपरकरान्किरन्निव रविर्भ्।ष्मे तपत्यम्बरे 
तद्धोः पान्थहिताय पुरय धरां पाथोद पाथोभरैः || १२ ॥] 

दा ङग्धरस्य । 
पण 

भेके: कोटर शायिभिमृतनमित्र कमान्तगेतं कच्छपैः 
पाठीनैः प्रथुपट्षीउलृउनाद्यस्मिन्मुहमूर्छितम् | 
तस्मिञ्छष्कसरस्यकालजलदेनागत्य तचरेष्टितं 
यत्राकण्डनिमम्नवन्यकरिणां यूथैः पयः पीयते |} ९३ || 

अक्रालजलदस्य । 
778 

आश्वास्य पत्रेतक्रुलं तपनोष्मतपरं 
४ [. २ 

दुदाववह्धिवेधुराणि च काननानि | 
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जानानदीनदरातानि च प्रयित्वा 
रि'तोसि यज्नकद सैव तवोत्तमा श्रीः || ९४ | 

कस्यापि । 
प्र9 

शयि जलद यदि न दास्यसि कतिचिन््वं चातकाय जलकणिकाः 
रदयमचिरेण भविता सलिजाच्चलिदानयोग्यस्ते | ९९ || 

780 
विलपति तथा सारङ्खोयं भवनकमुद्धतो 
जलमपि च ते संयोगोयं कथंचिदुपस्थितः। 
उपकुरु उरु प्रह चेतो न वेस्सि यदयतो 
जलधर पुनः क्र त्वं क्रायक ते जलबिन्दवः || ९६ ॥ 

81 
स्वायि वति पर्जन्ये सर्वे पह्धविता द्रमाः । 
स्माकमक्वृ्षाणां पूर्वपन्नेपि संरायः ।। ९७ ॥ 

782 
त्वमेव चातकाधार इति केषां न गोचरः | 
शिगम्भोद यदस्यापि कपेण्यो्तोः प्रतीक्षसे || ९८ ]) 

केषामप्येते ६ 
१88३ 

एतद च पथिकैक जीवनं 
पद्य दाष्यतितरां महत्सरः । 
धिङ्गुघाम्बुषर रुद्धसद्ति- 
वैधिता किमिति तेद्धिवाहिनी | ९९॥ 

पकारवषस्य। 
784 

अमुं कालक्षेपं त्यज जलद गम्भीरमभुरेः 
किमेमिर्भिषोषेः खज गिति श्चात्कारि सलिलम् । 
भये पदयावेस्थामकरुण समीर व्यतिकर- 
ज्वलकषवज्वारावलिजटिलमूरतीर्विटपिनः || २०॥। 

अशचलस्य्। 
16 
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785 
शोषं गते सरसि हैवर्मच्नररीणा- 
मन्तस्तिमिलुठति तापविसंश्ुलाङ्गः | 
अत्रान्तरे यदि न वारिद वारिपुरै- 
रा्ठावयेस्तदनु किं मृतमण्डनेन ||२९॥ 

786 
कालातिक्रमणं कुरुष्व तडितां विस्पर्जितेखासय 
स्फारिर्मोषिय गरजितैरतितरां काष्ण्यं मुखे ददोय | 
अस्यानन्यगतेः पयोद मनसो जिज्ञासया चातक- 
स्याघेहि त्वमिहाखिलं तदपि न त्वत्तः परं याचते||२२॥ 

787 
भुयो गजितमम्बुद प्रकटिता विद्युर्वमाप्रितं 
दुरावम्रहपश्ठनिष्ठ तदलं वृष्ट्या तवातः परम् | 
निर्दग्धाविलशाठिदहालिकवधुसंनदधनेतरैः परं 
नैराइयादिङ वर्धितव्यमधुना केदार पुरं प्यः ॥२३।। 

788 | 
नैताः स्वयमुपमोल्यसि मोष्ष्यसि जठदोषरारिषु क्रापि | 
तत्कि तत्र न मुज्चसि मुक्ता मुक्ता भवन्ति यत्रापः||२४।। 

789 
यदम्बुकणमादाय प्राप्नोसि जठकेत्नतिम् | 
वस्योपयम्नुधेगेजौ माठेनस्योनितैव ते || ९९ || 

केषामप्येते । 

अथ बायोरन्योक्तयः ॥ ४२ ॥ 
90 

चरतरविघटनपटवः कटवश्चज्चन्ति बायबो बहवः | 
तत्कु खुमबहलपरिमरगुणविन्यासे कृती त्वेकः || ९ || 

भानुषण्डितस्य । 
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79१ 
अकिपटञेरनुयातां सहृदयहृदयज्वरं विलुम्पन्तीम् | 
मृगमदपरिमललहरीं समीर पामरपुरे किरसि | २॥ 

भवभूतेः । 
792 

ये जात्या रघवः संदैव गणनां याता न ये कुत्रचि- 
र्पद्यामेव विमर्दिताः प्रतिदिनं भूमै निठीनाधिरम् | 
उस्िप्ाथपलाशयेन मरुता पदयान्तरिक्ष सखे 
तुद्खानामुपरि स्थिति क्षितिभृतां कुवेन्त्यमी पांसवः || ३ ॥ 

भह्वटस्य । 
783 

परमो मरत्लखास्नस्तेजोवृद्धि तनोति तन्नं तु | 
दीपं हरति तदस्य ज्ञातं प्रतिपत्तिनिवहणम् || ४ || 

कस्यापि, 
94 

कोयं श्रान्िप्रकारस्तव पवन पदं लोकपादाहतानां 
तेजस्वित्रातत्तेव्ये नभक्सि नयसि यत्पांखपृरं प्रतिष्ठाम् | 
भस्मिन्नुत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां 
केनोपायेन स्यो वपुषि कलुषतादोष एष त्वयेव || ९ ॥ 

795 
हृहो दग्धसमीर सपति भवस्यास्मिन्वने शाखिनां 
रओाखाघषेणतः स कोपि खचिरं जज्वाल दावानलः | 
येनादाहि पलायमानहरिणं भस्मीभवद्धुरुहं 
द्ुभ्यश्चिद्चेर मुत्पतत्खगक्लं बेखछद्खुजंगं वनम्]। & ॥ 

कयोरप्येतौ । 

अथ हंसन्योक्तयः ।॥ 9% ॥ 
96 

कं सारिचरणोद्धूतसिन्धुकल्लोललाकितम् । 
मन्ये हंस मनो नीरे कुल्यानां रमते कथम् ॥ ९ 

दाङ्खुःभरस्य । 
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१७4 

अम्भोजिनी वननिवासविलासमेक 
हंसस्य हन्ति नितर कूपित विधाता | 
न स्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां 
वेदग्ध्यकीर्तिमपहतुमसो समथः || २॥ 

भतुहरे. । 
798 

अपसरणमेव दारणं मौनं वा तत्र रध्जहंसस्य | 
कटु रटति निकटवर्ती वाचाटशटिद्धिभो यत्र | २ ॥ 

799 
भृङ्गाङ्गनाजनमनोहर हारि गीतः 
राजीवरेणुकणकीणेषिक्राङ्गतोयाम् | 
रम्यां हिमाचलनदीं प्रविहाय हंस 
हेहे हतार वद कां दिरामुस्सुकोसि || ४}! 

800 
्थित्वा क्षणं विततपक्षतिरन्तरिक्षे 
मातद्गसङ्गकलेषां नलिनीं विलोक्य | 
उत्पन्नमन्युपरि घधेरनिःस्वनेन 
हैसेन साश्रु परिवृस्य गतंन लीनम् | ९ ॥ 

801 
सरसि बहरास्ताराछायां ददान्परिवन्चितः 

कमुदविटपन्वेषी हंसो निशास्वविचक्षणः | 
न दाति पुनस्तारादाङ्खी दिवापि सितोत्परं 
कूहकचकितो लोकः स्येप्यपायमपेक्षते | £ | 

802 
वातान्दाकितपडजच्युतर जः पुञ्जाङ्गरागोज््वलो 
यः गुण्वन्कल कूजितं मधुलिहां संजातहषः पुरा | 
कान्ताचन्चुपुटापवजितबिसमासमरहेष्यक्षमः 
सोयं संप्रति हंसको मरूगतः कौपं पयो याचते | ७ ॥ 
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808 
तरौ तीरोद्धूते कवचिदपि दलाच्छादिततनुः 
पतद्धारासारां गमय विषमां प्रावृषमिमाम् | 
निवृत्तायां तस्यां सरसि सरसोत्फुह्नरिने 
स एव त्वं हंसः पुन॑रपि विलासस्त इह ते || ८ ॥ 

804 
रे राजहंस किमिति त्वमिहागतोसि 
योसौ बकः स इह हंस इति प्रतीतः | 
तद्भम्यतामनुपदेन पुनः स्वभूमौ 
यावद्रदन्ति न बकं खलु मृढलेकाः |] ९ | 

805 
यो दिव्याम्बृजलीनमत्तमधुपप्रो हीतिरम्यं सर- 
स्त्या मानसमल्पव्रारिणि रतिं बधाति कैदारिक | 
तस्यालीकखखादाया परिभवक्रोडीक्रतस्याधुना 
हसस्यो परि टिषिभो यदि पदं धत्तेत्र को विस्मयः || ९०|| 

| 806 
जन्या सा सरसी मरार मुनिभियत्तीरसोपानिका- 
विन्यस्तान्बकितण्डुलान्कवलयन्दृ्टोसि दषे मुंसैः | 

एषा पक्कणवापिका कमचलिनीखण्डेन गुप्रात्मभि- 
व्यौधेस्स्वद्धिघमुग्धबन्धनविषौ को नाम नो ज्यते ||९९। 

80" 
भो हंसास्तावदम्भोरुहक्हररजोरस्निताङ्गाः सहेलं 
दंसीभिः पद्मखण्डे मधुरमयुकररावरम्ये रमध्वम् | 
यावन्नायं दुरन्तो हरगलगरक्व्यालजालाकिनील- 
परोन्मीलन्मेषमालामलिनसकलदि डण्डलोभ्येति कालः || ९२॥| 

808 
हे पक्षिन्नागतस्त्वं कुत इह सरसस्तक्कियदो विदां 
किं मद्धान्नोपि वाढं तदतिद्ाठ महापापमा ब्रहि मिथ्या | 
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इत्थं कुपोदरस्थः दइापति पटगतं ददुंरो राजहंसं 
नीचः प्रायः दइाठार्थो मवति हि विषमो नापरापेन हृष्टः ||९२॥ 

केषामप्येते । 

809 
यः संतापमपाकरोति जगतां य्ोपकारक्षमः 
सर्वेषाममृतात्मकेन वपुषा प्रीणाति नेत्राणि यः| 
तस्याप्युन्नतिमम्बुदस्य सहसे यन्न त्वमेताव्तां 
वर्भेत्ैव परं मराल धवलः कष्णथरित्रैरतसि | ९१४ || 

भोजदेवस्य। 
810 

गतं तद्वाम्भी्ै तटमपि नितं जालकशातैः 
सखे हंसोततिष्ठ स्वरितममुतो गच्छ सरसः | 
न यावत्पद्काक्तः कलुषिततनुभूरिविलस- 
न्वकोटो वाचाटश्चरणयुगलं मूर्धि कुरुते ॥९९॥ 

811 
यदि नाम दैत्रगत्या जगदसरोजं कदापि संजातम् | 
अवकरनिकरं विकिरति तत्कि कृकवाकुरिव हंसः ||९६॥| 

812 
अस्ति यद्यपि सवेत्र नीरं नीरजमण्डितम् | 
रमते न मरालस्य मानसं मानसं विना || ९७।। 

818 
श्ाकारः कमनीयताकुलगृहं लीलालसा सा गतिः 
सेपकः कमलाल्येः कलतया रोकोत्तरं कूजितम् | 
यस्येयं गुणसंपदस्ति महती तस्यातिभत्यस्य ते 
संरम्धत्वमसद्वमह्रुकलहे नाहं सहे हंस हे ||९८॥। 

814 
नद्यो नीचरता दुरापपयसः कूपाः पयोराशायः 
ह्षारा दु्टबकोटसंकटतटेोदिदास्तडागादयः | 



मधुकशान्योक्तयः ९. 

श्रान्त्वा भृतलमाकलय्य सक्लनम्भोनिवेदानिति 
स्वां भो मानस संस्मरन्पुनरसी हंसः समभ्यागतः ||९९।। 

केषामध्येते । 

अथ मधुकरन्योक्तयः । ७८५९॥। 
815 

मधुकर तव करनिकरैः किंकिं क्रान्तं कुलं न कुखमानम्। 
तद्द सरसि जम्कृले ठभ्धं किंचिद्यदन्यतस्तक्किम् || ९॥ 

816 
गैरीं चम्पककटिकामपहाय भ्रान्त दुबैद्धे | 
दाल्मलिक्डमदलेषु स्वैरं गुच्जन्न रञ्जसे मधुप ।२९॥। 

शा ङु-धरस्य । 
811 

श्रमन्वनान्ते नवमञ्जरीषु 
न षटृदो गन्धफलीमजिघ्रत् | 
साकिंनरम्यासच किं रन्ता 

बलीयसी केवलमीश्वरेच्छा || ३ ॥| 
रङ्ेम्याः। 

818 
भ्रमर भमता दिगन्तराणि 

कविदासादितमीक्षितं स्रुतं वा| 
वद सत्यमपास्य पक्षपातं 

यदि जातीकुुमानुकारि पुष्पम् || ४ || 
शीगणष्वानमि। 

819 

अभिनवनलिनीविनोदलुब्धो 
मुक्लितकेरविणीवियोगभीरः । 
भ्रमति मधुकरोयमन्तराले 
भ्रयति न षङ्जिनीं क्ुमुदतीं वा|| ९॥ 

भीधनश्देवानाम् । 
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820 
नो मह्लीमयमीहते न भजते मत्तेभकूम्भस्थलीं 
वासन्ती सहते न चन्दनवनीमालम्बते न क्रचित् | 
जातीमेव हदीश्वरीमिव महानन्देककन्दाङ्रां 

ध्यायच्निवतिमेति षटुदयुवा योगीव वीतभ्रमः ॥६ ॥ 
श्रीपुष्पाकरदेवानाम् । 

821 

किं माठति म्लायसि यव्याविद्य- 
अनुम्ब तम्नीकुखुमं पडड्धिः | 

प्राणी चतुर्भि्वरणेः पशुधे- 
त्स षद्धुरभ्यधेपशुः कथं न || ७ | 

कस्यापि। 
82 

केतकीाकुखमं भृङ्गः खण्डयमानोपि सेवते | 

दोषाः किं नाम कुवन्ति गुणापहततरेतसः || ८ ॥। 
कस्यापि । 

829 

अन्याख तावदुपमदेसहाख भृङ्ग 
लोर विनोदय मनः सुमनोलतासु | 
मगधामजातरजसं कलिकामकाले 
व्यर्थ कदर्थयसि क्रि नवमालिकायाः || ९ |] 

विकटनितम्बायाः। 
8:24 

मदनमवलोक्य निष्फलमनित्यतां बन्धुजीवकुखुमानाम् | 
वनमुपगम्य भ्रमरः संप्रति जातो जपासक्तः || ९०|| 

8225 

फुटेषु यः कमरछिनीकमलोदरेषु 
चृतेषु यो विलसितः कलिकान्तरस्थः | 
पर्यादय तस्य मधुपस्य दारव्यपाये 
कृच्छेण वेणुविवरे दिवसाः प्रयान्ति || ९१ ॥ 
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826 

स््रामोदवासितसमम्रदिगन्तराला 
रक्ता मनोदरादोख। खकरमारमूतिः | 
सेव्या सरोजकलिका तु यंदेत्र जाता 
नीतस्वदैव तराभेना मध्रपोन्यदेराम् || ९२॥। 

82 

कविं क्रापि परठयानकतैर्धिटपिनो निद्या भस्मीक्रताः 
किं वा दैवगजेन पड्कजवनं निव्कन्दमुन्मुलिनम् | 
किं वा हन्त कृतान्तकेसरिभयाच्यक्तो मदः कञ्जैर- 
्यनास्मिन्विरसे करीरकुषमे दा भृङ्गः विश्राम्यसि || १२।। 

828 

अनुसरति करिकपोरं भ्रमरः स्रवणेन ताद्यमानोपि | 
गणयति न तिरस्कारं दानान्पविलोचना नीचः || १८] 

829 

मंभ्रुकरगणश्रूतं त्यत््रा गतौ नवमलिकां 
पुनरपि गतो रक्तारोकं क्रदम्बतरुं ततः | 

तदपि सुचिर स्थित्वा तेभ्यः प्रयाति सरोरुदं 
परिध्नितजनदेषी लेको नवं नवमीदते || १९५॥| 

830 

यस्याः संगमव्राञ्छया न गणिता वाप्यो व्रिनिद्रोत्पर्या 
यामालिद्धच समुत्खुकेन मनसा यातः परां निवृतिम् । 
भ्रां तामवलोक्य चन्दनलतां मूद्धेःण यन्नीव्यते 
धेर नाम तदस्तु तस्यन पुनः ल्ञेदानुरूपं कृतम् || ५६ ॥ 

831 

अपसर मधुकर दुरं परिमर्बहुलेपि केतकीकुसुमे | 

हदे नदि मधुल्वठेो भवति परे पुचिधूसरं ब्रदनम् | | -ह॥ 
<^6१ 

१५ ९६८ ९॥५। ) ११५ 

११५६१. + {. (+, 1५1 1111 १ 
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832 
दग्धा सा बकुलावटी कवकितास्ते ते रसालद्रुमाः 
छष्टास्तेपि विनिद्र पुप्पपटलीपीतातपाः पादपाः | 
भ्रातभुङ्ग दवाप्निना वनमिदं वल्मीकरोषं कृतं 
कि संप्रत्यपि कानन।(न्तरपरिस्पन्दाय मन्दायसे | ९८ | 

883 
दरादुज्ख्ति चम्पकं न च भजवत्यम्भोजराजीरजो 
नो जिघ्रत्यपि पाटलापरिमलं धत्ते न चते रतिम् | 

मन्दारेपि न सादरो विचकरिलोपान्तेपि संतप्यते 
तन्मन्ये क्रचिदङ्ख भद्धतरूणेनास्वरादिता मारती || ९९ ॥ 

834 
ये वर्धिताः करिकपोलमदेन भृद्धाः 
क पोत्फु्ठपङ्कजरजःखरभीकृताङ्ाः । 
ते साप्रतं प्रतिदिनं गमयन्ति कालं 
निम्बेषु चककुखमेषु च दैवयोगात् ॥ २० ॥ 

885 
कृत्व्रापि कोदापानं भ्रमरयुवा पुरत एव कमरिन्याः | 
अभिलषति बकुलकलिकां मभुरिहि मजिन कुतः सव्यम् || २९ 

836 
इह सरसि सहे मच्नुगुच््ाभिरामं 
मधुकर कुरु केलि साधमम्भोजिनीभिः । 
अनुपममकरन्दामोददत्तप्रमोदा 
स्यजति वत न निद्रां मारुती यावदेषा || २२॥ 

85 
येनामोटिनि केसरस्य मुकुले पीतं मधु स्तरेच्छया 
नीता येन निशा दाशाङ्धवला पद्मोदरे शारदी । 
भ्रान्तं येन मद्प्रवाहमखिने गण्डस्थते दन्तिनां 
सोयं भृङ्गयुता करीरविटपे बधाति तुष्टि कुतः || २३।। 

केषम-येते। 
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अथ कोकरिखान्योक्तयः |! ७& ॥ 
888 

ककरः सह विवृद्धस्य कोकिलस्य कला गिरः | 
खलसङ्गेपि नैष्ुये कल्याणप्रङृतेः कुतः ॥ ९ || 

839 
समुद्धिरसि वाचः किं पुंस्कोकिल खकोमलाः | 
श्वभरेस्मिञ्जञडपाषाणगुरुनिर्षेषभेरतवे | २॥ 

840 

अस्यां सखे बधिरलोकनिवासभूमौ 
क्रि कूजितेन खलु कोकिल कोमलेन | 
एते हि रैवदतकास्तदमिन्नवणे 
त्वां काकमेत्र करुयन्ति कलानभिज्ञाः || २ ॥ 

कषामप्यते | 
841 

कोकिल कलगप्रलपिरल्मलमालोकसे रसारुं किम् | 
दारनिकरभरितदारधिः द्ाबरः सरतीह परिसरे सधनुः।। ४ | 

श्ीवनद्क्वानाम । 
842 

ततरैतद्वाचि माधु जाने कोकिल कृत्रिमम् | 
येः पोषितोसि तानेव जातपक्ष जहासि यत् |] ^ ॥| 

शभा जदेवस्य । 
843 

मुकीभूय तमेव कोकिल मधुं बन्धं प्रतीक्चस्वहे 
देलोल्ासितमधिकापरिमलामोदानुकूलानिम् | 
यत्नैतास्तव सूक्तयः सफलतामायान्त्यमी तख स- 
रपां सू तम्भभ्नो निदाघदिवसाः संतापसंदायिनः ||६॥ 

कस्यापि! 
844 

येनानन्दमये वसन्तसमये सौरभ्यहेलामिल- 

दङ्गालीमुखरे रसालशचिखरे नीताः पुरा वासराः | 
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भाः कालस्य वोन कोक्रिलगुत्रा सोप्यद्य सवो दिशः 
खेलद्ायसचन्तरुघातविदलन्मुधौ मुहुपरोत्रति ||७]| 

भरीनाकारस्य ) 
845 

क्रनिज्द्ि्टीनादः क्रचिदतुलकाकोलकलहः 

कचित्कट्रारावः क्रचिदपि कपीनां करुकलः | 
क्रचिडोरः केरुध्वनिरयमदहौ दैवघटना 
कथंकारं तारं रसति चकितः कोकिलयुत्रा ||<८॥] 

कस्यापि) 
84.6 

यस्याकरण्यं वचः सुधाकवलितं वाचंयमानामपि 

व्ययानि म्रथयन्ति मन्मथकथां चेतांसि नैतरोत्सवे | 
रेरे काक्र वराक साकममुना पुंस्कोकिठेनादुना 
स्पम[वन्ध्रमुपेयुषस्तव नु किं लज्जापि नो जायते ||९॥| 

ग्छट्स्य ) 
841 

रे बालकोकिल करीरमरस्थरीषु 
करि दुर्रिदग्ध मधुरध्वनिमातनोषि| 
अन्यः स कोपि सहक्रारतसरुप्रदेदो 

राजन्ति यतर तव विभ्रमर्माषितानि || ९० ।| 
न्स्यापि। 

848 

रसालशिखरासीनाः सन्तु सन्तु पतनल्िणः | 
तन्म्नरीरसामोदविन्दुरेकः कृहमुखः | ११ 

849 
रे कीर कैतवङगीरिति संकलस्य 
मा मात्र संरससि सज्जनरस्चनाय | 

बालेपि यत्र कलकण्ठसुकण्ठडषीठ- 
संलोडिकोमलकरूहरुतपृणकणेः || ९२|| 

एतो भीचन्द्रदेवस्य । 
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850 
दार्युहाः सरस्तं रसन्तु खभमगं गायन्तु केकाभृतः 
काद्स्बाः कलमाल्पन्तु मप्रुरं कूजन्त कोयष्टयः | 

देवाव्यावदसौ रसाविटपिच्छायामनासादय- 
निर्धिण्णः कुटजेषु कोक्तिलयुवा संजातमौनव्रतः || ९२] 

851 
भ्रातः कोकिल कूजितेन किमलं नाद्याप्यनर्घ्या गुण 
स्तुष्णीं तिष्ठ विङीणेपणपटलच्छज्नः क्रचिक्करोटरे | 
प्रोहामद्रुमसंकटे कटुरटत्काक्रात्रीसंकुरः 
कालोयं शिष्ेरस्य संप्रति सखे नायं वरसन्तोत्सत्रः ||१.५॥| 

क्रषामप्यनां । 
-- ~ -----~---- --~ ~ =~--- 

अथ चातकान्योक्तयः ।:अ॥। 
852 

पक एव्र खगो मानी निरं जीवतु चातक्रः | 
पिपासितो वा न्नियते याचते व्रा पुरंदरम् ||| 

कस्या । 

व 853 
दीनोन्नतचर पक्षतया 
बह्मपि ठन्यमवस्तु | 
चतक यत्संभावनया 

किमपि यदस्ति तदस्तु || २ 
854 

चातकस्य खलु चन्तुसंपुटे 
नो पतन्ति यदि व्रारिविन्दवः| 
सागरीक्रृतमदीतलस्य किं 
दोष एष जलदस्य दीयते ||३|| 

ट ऋ, € 85० ८ _ 

सस्यं सत्यं मुनवाक्य नादतत्तमुपातेंत | 

अम्बुभिः पूरिता श्रभ्वी चातकस्य मरुस्थली ||*५|| 



१३४ वाद्खधरपदतिः 

856 
बीभेर इरित जटामिरुदितं वद्धीभिरज्नूम्मितं 
कन्दैः कन्दलितं जैनैः सम॒दितं धुराधरे वषेति | 
भ्रातश्चातक पतक्र किमपि ते सम्यङ जानीमुर 
येनास्मिन्न पतन्ति तावकमुखे द्विजाः पयोबिन्दवः || ९॥| 

85¶ 
चनक्र ध्रूमसमृं दृष्रू मा घाव वारिधरबुद्धया | 
इद हि पतिष्यति भवतो नयनयुगादेव वारि परम् || £ ॥| 

858 
रक्तात्नपुन्जरजसारुणितान्विमुच्य 
स्वच्छान्खुधासमरसानपि वारिराकीन् | 
यच(तक्रः पिवति वारिधरोदविन्द्- 
न्मन्ये तदानतिभयराच्छिरसोभिमानी ॥ ७ | 

859 
कृपे पानमधरोमुखस्य हि मव्रेद्राप्यो वराक्यः लियः 
सामान्यं वकाटिद्धिभेः सह सरस्पेवरं समालेकयन् | 
नादत्ते तुषितोपि सिन्धुसलिलं क्रूरेवरतं जन्तुभि- 
मानादुद्धतक्रधरः खुरपति तचातको याचते || ८ | 

860 
गजितबधिरीकरृतककुभा 
किमपि क्रतं न घनेन | 

कियती चातक्रचन्चुपुदी 
सापि भृता न जठेन || ९ || 

861 
अन्येपि सन्ति बत तामरसावतंसा 
हंस(वलीवर्यिनो जलसंनिवेदाः | 
कोप्यागमहो गुरुरयं हतचातकस्य 
पौरंदरीं यदभिवाञ्छति वारिधाराम् || ९० | 
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8662 
अन्ये ते जलदायिनो जलधरास्तष्णां विनिघ्नन्ति ये 

श्रतथातक किं वृथात्र ररितैः लिन्नोसि विश्राम्यताम् | 
मेघः शारद एष काराधवरलः पानीयरिक्तोदरो 
गजेत्येव हि केवलं भृरातरं नो बिन्दुमप्युज््ति॥ १५९ | 

868 
समागमिष्यतोम्भोद वेत्ति कः समयं तव | 

रौति नो यरि सारङ्खस्तवोचचैः खे पुरःसरः ॥ १२॥ 
चन्द्रस्य । 

864 
यः कृष्णं कुरुते मुखं जनयति असं तडद्धिस्तु यो 
यथ प्रथयते परं दलयति भ्रत्राणि यो गजैः | 
सत्यं चातक तं तथाविधमपि भ्रातस्त्त्रया याचता 

जीमूतं कृतमेव तुल्यमनयोरथिस््रतियेक्त्वयोः ||९३॥| 
„  , - 865 
धिग्वारिदं परिहतान्यजलाहायस्य 
यच्ातकस्य करुते न त॒षः प्रान्तम् | 
धिक्चतिक्ं तमपि योर्थितयास्तलज्न- 
स्तं तादृद्रां च यदुपेति पिपासितेपि || ९४॥| 

866 
त्रिश्चोपजीव्येपि पिबत्यपो-न 
पदयमाकरे यद्यपि चातकोयम् | 
स्वराथेक्षतिस्तस्य तुषातुरस्य 
रघुत्वमच्रास्ति न किंचिदस्य || ९५॥। 

क्रषामन्येतें। 
[य 

केर 

अथ मयुरान्याक्तयः ।८८॥। 
867 

एतस्मिन्मठलया चते बहूविषेः किं तेरकिचित्कररे 
काकोलक्कपोतकोकिलकठ्रेकोपि पार््स्थितः) 
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की कूजति चेत्तदा वरिघटितत्यालाव्रलीवन्धनः 
त्यः स्यादिह सवलोकमनस।मानन्दनथन्दनः।|९।| 

क्रस्यापि। 
868 

केका कणामृतं ते सकरखमक्रनरीकान्तिहारी कलापः 
कण्ठच्छाया प्रारोगलरुचिसरुचिरा सौहद मेघसंवैः | 
विश्वद्रविद्रजिदहदस्फरद्रुपिरितेनिव्यमादारवृत्तिः 

करैः पण्यः प्राप्रमेतत्सकलमपि सखे निच्रवृत्तं मयर | २ 
दा जः धरस्य । 

889 

त्रेगज्त्ररुद्भिटपप्न्त्रमहारतोयं 

गा्जने तीव्रतरहेतिरियं न दाम्पा | 

दावाभिधमनिवरदयमयं न मेघः 

किं नृस्यनि दुतमिता व्रज तत्कलापिन् ||३|| 
50 =माधरस्य। 

अये नीलम्रीत्र क्र कथय सखे तेद्य मुनयः 
परं तोषं प्रेषां तत्र॒ रवत्रिलासो वितनुते | 

अमी दूरत्क्रराः क्रगितमिदमाकण्यै सहसा 
त्वरन्ते हन्तुं त्वामहह रावराः पुद्ितदाराः || ४ |] ~> ९८ 

81 कस्यापि । 

हारीताः सरसं रसन्तु मधुरं कुजन्तु पुंस्कोकिलाः 
सानन्दं भिरमुद्धिरन्तु च शुकाः करं तेः शिरस्थैरपि | 
एकेनापि तलस्थितेन नदता शओ्रीखण्ड निस्त्जना- 

व्यालानां च शिखण्डिनां ननु महत्पाण्डित्यमुद्ग्डितम् | ९|| 
श्री चन्द्रदेवानाम् । 

812 

[कंदरेण पय्रधग उपरि किं नान्ये रटन्तः अता 
नव्यापारतया तच परिप गताः क्रिवा न पक्षा बथा 
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दुकान्योच्छयः ९३. 

रम्यं वा गगने न किं विहरणं कि तु्रकाक्रावरी- 
पया यप्रतिपत्तिलाघवभयाद्धूमौ स्थिता बाणः || है || 

ऋस्यापि। 
844 

यत्ञादपि कः पदग्ैच्छिखिनामाद्यरनिगमस्थानम् | 
यदि जलदनिनदमुदितास्त एव मृदा न न॒त्येयुः || ७ | 

ननेहरे । 

अ 2 | [ य ता ध दशुकान्याक्तयः ।॥ &९., ॥ 
874 

ठक यत्तत्र पठनत्यसनं 

न गुणः स गृणाभासः | 

समजनि येन तवामर्णं 
तारणं पञ््ररव्रासः | ‰ || 

श्ीध्रनद्दृकानाम। 
875 

सत्सांगन्यमवराप्य यः पुरत्रने नानारसास्वादवा- 

न्कीएः दाख्रतिचारचारूतवचंनैरानन्दकारी नने 

दैवेनास्फुटवास्पपन्चविदतश्रोत्रस्य तस्याटनीं 
प्रपिस्यात्मसभाप्रगल्भकरपिषु स्यान्मोनमेत्रोचितम् || २॥ 

त्र स्यापि । 
86 

भ्रातः कीर कठोरचन्तरुकषणक्रोधायतैः कृजिनैः 
किं माधुयेनिषिक्तखक्तित्रिरादः क्रण्डावटुः शौप्यते | 
सेयं शैववदाहरा परिणता राजन्यपाचस्य ते 
भिद्यन्छिद्धितभित्तिमुद्धितघटः प्रापो यतः पञ्जरः || ३ || 

कस्यापि । 
844 

माणिक्यद्रवलिप्रमौक्िकतुलां बिभ्रन्ति नो दाडिमी- 
चीजान्येष निरीक्षते न रमते दैमेप्यज्ञे प्रे | 
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तत्तादरग्वनवाससंमदमह।(मोरैकमेदस्विनी 
वृत्तिम गलितानया हतगिरेस्पेवं जकः रोचते | » || 

श्री याघव वचेतन्यानाम । 
878 

इदमपनु कपाटं जजरः पन्चरोयं 
त्रिरमति न गैस्मिन्क्रुरमाज.रयात्रा | 
ठक मकुरितजिहं स्थीयतां क्रि व्रचोमि- 
स्तत्र वचनत्रिनोदे नादरः पामराणाम् || ९4|| 

ष्णमिश्रस्य। 
878 

भ म॒प्मन्चुद्यान विहगग्वल एप प्रतिकलं 
विलोलः कराकोरुः करणि किक यावत्पटुतरम् | 
सखे तावत्कीर द्रद्य हदि वानंवमकलां 
न मौनेन न्युनीमत्रति गुणभाजां गुणगणः || ६ || 

छस्यापि। 

अथ काकान्योक्तयः। ५९० ॥ 
880 

गात्रं ते मलिनं तथा ्रवणयोरुद्रेगकृत्करे ङतं 
भ्यं सवैमपि स्वभावनपरठं दुभेटितं ते सदा | 
एतैव यस संगतोस्यविनत्रेदेविकमुकिः पर 
यत्सवत्र कुटम्बवत्सरमतिस्तेनैव धन्यो भवान् ॥९॥ 

राङ्क धरस्य । 
881 । 

पथि निपतितां शून्ये दृष्टा निरावरणाननां 
दधिभूतघटीं गर्वोत्तद्धः समुतच्चतक्रधरः | 
निजसमुचितास्तास्तथिष्टा विकारशताकरुलो 
यदिन कुरूते काणः काकः कदानु करिष्यति|| 

भट्टस्य । 
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882 
अ मरणादपि विरुतं कुवौणाः सपधा सह मयुः | 
क्रिं जानन्ति वराकाः काकाः केकारवं कतम् ॥ २३|| 

883 
त॒ल्यवणेच्छदः कृष्णः कोकिलैः सह संगतः | 

केन विज्ञायते काक्रः स््रयं यदि न भाषते || || 
884 

रूक्षस्यामधुरस्य चातिमकिनच्छायस्य धृष्टस्य च 
द्रस्य क्षतिकारिगोतिचपलस्याह्ाद्तिच्छेदिनः। 
येयं निस्बकलेषु काक भवतस्तिक्तेषु नेसगिकी 
परीतिस्तत्सद्शं तिपेविलसितं निप्मन्तमेतचिरात् |} ५॥ 

„ 888. 
प्रत्यङद्कणं प्रतितर् प्रतित्रारितीरं 
काकरन्ति चलचन्चुपुरा रटन्तः | 
ना यान्ति तुत्निमथ मण्डितपुण्डरीक- 
खण्डे वसत्रहह तप्यति राजहंसः || ६ || 
 , 886 . 

करृप्णं वपूर्वेहतु वृम्बतु सत्फसानि 
रम्येषु संचरतु चूनत्रनान्तरेषु | 
पस्कोकिठस्य चरितानि करातु कामं 
काकः कलध्वनिविषौ ननु काक एत्र || ७ || 

88 
किंकेकीव हिखण्डमण्डिततनुः सारीव क्रि खुस््ररः 
किंवा हंस इवाद्धनागतिगुरूः क्रि कीरवरत्णाठक्रः | 

किं वा हन्त शकुन्तपालिपिक्रवत्कणामृतस्यन्दनः 
काकः केन गुगेन कान्चनमये व्यापारितः पञ्जरे || ८ || 

888 
अन्रस्थः सवि च्श्य्ोजनगतस्यापि प्रियस्यागमं 
वेच्याख्याति च धिक्छुकादय इमे सर्वे पठन्तः दागः | 
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मत्कान्तस्य तवरियोगतापदहनज्वार(वरीचन्दनः 

काकस्तेन गणेन काञ्चनमये व्यापारितः षञ््ररे || ९ ॥| 
केष्ामप्येत्ते ) 

अथ तकान्योक्तयः । ५१. । 
889 

नलिनेव स्थिल्करा पादेनैकेन कुन्चितम्रीवम् | 
जनयति कुमुदभ्नान्ति वृद्धबक्रो बालमत्स्यानाम् |] ९ 

दद्ध । 
890 

एप वक्रः सहसैव चिषन्नः 
ठाठयमने क्र नु तद्रतमस्य | 
साधर कृतान्त न कथिदपित्त्रं 

वन्चयितं खुद्ञेपि समथः || २॥ 
891 

वकरो तब्रूमस्त्वां लघूनि सरसि क्रापि रफरै- 
स्तत्र न्याय्या व॒त्तिने पुनरवगाहु समुच्रितः | 
हतश्रेतश्वाभ्रैलिहलहरिहेलातरणित- 
स्ितिध्रम्रसेकम्रहिलतिमिपोतः पतिरपाम् ॥ ३।। 

892 
न कौकिलनामिव मन्तु गुल्ितं 
न रब्धरलास्यानि गतानि हंसवत् | 
न बर्दिणानामित्र चनित्नप्रक्षता 
गुणस्तथाप्यास्त बकरे वकत्रतम् || ४ |) 

898 
जानिप्नस्य न मानसे न दयुत्रिभिर्वृ्नर्मृणालाङरै 
न व्रद्यद्रदनन (नमलयगःप्राप्रिनि त्रातः कलाः | 

जीचन्सचवयन बाद्यधव्ररो भरास्यन्सगतव पुन- 
सिथ्यनोन्नतक्रभरः इाठबको हतैः सह स्पर्धते | ५ || 
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894 
उभौ श्रत पक्षौ चरति गगनवारितगतिः 
सदा मीनं भृङ वसति सकः स्थाणृुद्धोरलि | 
बके चान्द्रः सर्वा गुणसमुदयः करिचिदधिको 
गुणाः स्थने मान्या नरवर नतु स्थानरहिताः || ६ || 

895 
रे रे हि बकोट नाक्रतरिनीतीरे तपस्वित्रनं 
ध्यानेनानिमिषोपभोगमनस। गततं करोषीद्काम् | 
एवं यत्किल मानसस्य परदवीं काड्स्यगुक्तं हि त: 
सीरक्षारविवेकनिमपधियो दंसस्य नान्यस्यसा]] ७ || 

क्रध्रामप्यतें। 

कर अ ह (९ 

अथ खदयोतान्यो्तयः ॥ ९९ ॥ 
896 

जजंरतुणाग्रमदहन्सष्रपकणमप्रकादायन्नूनम् | 
कीटत्वमात्मतच्वाव्छद्योतः ख्यापयन्नवति || ९ || 

मयवधेनम्य 
89प्र 

इन्दः प्रयास्यति त्रिनड्ल््यति तारकश्रीः 
स्थास्यन्ति लीढतिमिरा न मणिप्रदीपाः | 

अन्धं सममरमपि कीटमणे भविष्य 

स्य॒न्मेषमेष्यति भव्रानपि दुरमेतत् || ‰ || 
ऋम्यापि । 

8988 
अदृटिव्यापारं गतवति दिनानामधिपतौ 

यराः दाषीभुते शादिनि गतधा्धि पहगणे | 
तथान्धं संजातं जगदुपनते मेघसमये 
यथामी गण्यन्ते तमसि पटकः कीटमणयः !]| ३ || 

भानन्दवधंनस्य | 
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899 

घनकषतनमसमनीमसदश्देदि निशि यद्रिराजसि तदन्यत् | 

कीटमे दिनमपरुना तरणिक्ररान्तरितसितक्रिरणम् || “ | 
मृद्धटयर्य। 

अ 9। [ ऋ | 5 १ र 

अथ संहान्धोक्तयः। ५२ । 

900 
एक्रोहमसदायोद् क्रदोदमपरिच्छदः | 

स्वपरप्मेवैविधा चिन्ता मृगेन्द्रस्य न जायते|| ९॥ 
कस्यापि । 

901 

म॒गेन्द्र वा मृगारि वा द्यं उ्याहरतां जनः । 

तस्य द्यम(प व्रीडा क्रडाद(रेतद्(न्तिनः || २॥ 
9०४. 

मूगेभ्यो रद्यते सछत्रं नरेस्तणमधरेरपि | 

सिंहाक्रान्तं पुनर्म न येने च दन्तभिः || २॥। 
908 

मृगेन्टं शरोर्ननिं वरहिवानितं रुपा | 

ट्यानां हेपितं श्रुत्वा सिंहैः प्रवेव्रदास्तितम् ॥ ८ ॥ 
_ _ 904 

ट्रिरल्सव्रिरोचनः सरलं 
बलमवलोक्य पुनजगाम निद्राम् | 
अपिगतपतिविक्रमास्तभीनि- 

न तु वनितास्य त्रिलोक्रयांचकार | ९॥ 
905 

एकाकिनि बनव्रासिन्यर।जलल्मण्यनीतिदाखन्ने | 

सच्खरोरकटे मृगपतौ राजेति पिरः परिणमन्ति | ६ ॥ 
केष्ामध्यत। 

७06 

नास्योच्छायवती तनुने ददान नो दीघदीधः करः 
सस्यं वारण नैष केसरिशिशुस्त्ाडस्करैः स्पते | 
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तेमौवीजमजयमस्य दद्य न्यस्तं पुनर्वधसा 
तादृरत्कादरदमेव येन खुतरां भोज्यं परां मन्यते|} ७|॥ 

आनन्द्वभनस्य । 
90" 

सुल्स्ामोपि जरान्वितेपि दिधिलप्राणोपि कष्टां दका- 
मापन्नोपि त्रिपन्नदीितिरपि प्रणेष्र गच्छत्स्त्रपि | 
मत्तमेन्द्रविभित्चकरुम्भवपिदितम्रासेकबद्धस्पहः 
क्रि जीण तृणमत्ति मानमदताममरेसरः क्रेसरी | ८ || 

नन॒रर. । 
808 

मेना नगेल फार कोलिदलितप्रत्यमक्रादास्बिनी - 
ध्ररा्ोरणिपरौतधातुषु पुरा चलेषु लीलायितम् | 
सोयं स्यद्धनिपातभप्नचरणः स्कारस्फुरत्केरव्री- 
केत्कारैः कुपितोद्य खादति मद्रः पाणी मृगप्रामणीः || ९|| 

मगनाक्रारस्य । 
909 

अनिरां मतङ्गजानां वुंदितमाकण्येते यथा विपिने | 
मन्ये मथा न जीत्रति गजेन्द्रपलक्रव्रलनः सिंहः || १० || 

रा ङ्ररम् । 
910 ^) 

जीर्णोपि क्रमदीनोवि करृोपि यदि केसरी | 
तथापि यूथनाथस्य दाट्रातद्काय कल्पते || ५१ || 

पि 

पल्पा्ररर्य । 
911 

खनन्नाखुबिलं सिंहः पाषाणशकलाकुलम् | 
परामोति नखमङ्गः त्रा फं वा मूपक्रो भतत् || १२ ॥ 

912 
अस्मिन्नम्भोदवृन्दध्वनिजनितरूषि प्ेह्षमागेन्तरिन्तं 
मा काक व्याकुलोभूस्तरुहिखरदरावक्रव्यरेरानच्रान| 
धत्त मत्तेभक्म्भव्यतिकरकरजप्रामवचा्रजाय- 
द्रासव्यासक्तमुक्तापव्रकलितकवलो न स्प्रहामत्र सिंहः ||१.२|| 

महीपतिमण्डर्ीक्रगम्य। 
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918 
यमाणामुपदाल्यसी मनि मरोद्रेकस्फुरत्सौष्ठवाः 
फेत्कारध्वनिमुद्धिरन्ति बहवः संभ्रय गोमायवः | 
सोन्यः कोपि घनाघनध्वनिघनः पारन्द्रगुञ्नारवः 
शष्यद्रण्डमलेठकुण्डमचलस्क गनजेयेः श्रुतः ॥ ९४ || 

र्ल्हणस्य। 

914 
एणः क्रीडति सूकरश्च खनति द्वीपी च गवोयते 

च 

क्रोष्टा क्रन्दति बल्गने च दादराको वेगद्ररूध।वति | 
हि । 

क, । कै 

निःदराः करिपोतकस्तरूकतामन्पौटते लीलया 
हदो सिह विना त्वयाद्य त्रिपिते कीदृग्ददा वतते || १९ 

कस्यापि, 
919 

रे मातङ्गः मदाम्बडगम्बरतया रोरम्बरोलरं व्रह- 

न्वन्याना(मव्रलम्बनं वनमिदं भङ यद्रकण्ठसे | 

द् ्स्नस्किमहो मदोच्तधरापेरेयपान्रीधर- 

परप्यप्रस्थतमवरयुथमयथनत्कण्टा न कण्डारवः || १६॥ 
विल्टणस्य | 

916 

यस्यावन्भ्यरुषः प्रतापव्रसतेनोदेन धैगेद्रुहा 
दुष्यन्ति स्म मठउप्रवाहसरितः सद्योपि दिग्दन्तिनाम् | 
देवात्कष्टददावरौ गतव्रतः सिहस्य तस्याघना 
कषेत्येव करेण केसर सटाभारं जरत्क्च्छरः || १७|| 

कस्यापि) 
917 

यः दौयोवभिरेव्र यस्य सहसा दिग्दन्तिनोप्यन्तिकं 
नायाः किल येन विन्प्यवड़ुधा गम्या न कस्यप्यभत् | 

3 तस्मिन्कोतुकिना स्वया करिपतौ ठ्पे कपोठस्थरी- 
ड. भृङ्गः केसरिवीर संप्रति पुनः कुत्रैष विश्राम्यतु || ९८ ॥ 

कस्यापि । 
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न्यो तयः अथ गजानपक्तयः। ~&@ ॥। 
918 

र स 9, \ 9 र~ मीतारभ्रसव(रमुटिकवरलैर्यो वितः रोद्रात्र 
पीतं ब्रेन सरोनपत्रपुटकरे होमाव्रदेषं पयः | 
नं पश्चान्मरमन्थरारिवलयध्यालुपमण्डं गजं 
सानन्दं सभयं च पडयति मुदद्करे स्थिनस्तापमः || ९ ॥ 

कस्यापि । 
919 

कर्णी नामगरचारूकम्बकजिकाः कण्डे मणीनां गणः 
भिन्दूरपकरः निरःपरिसरे पाश्वान्तिके किद्भिणी | 
रुम्पशेचपव्राइनेन करिणा बद्धन भुषाविभि- 
स्गर्कि भुधरधुलिधसरतनुमान्यो न वन्यः करी || २॥ 

कस्यापि! 
92) 

केलिं कुरुष्व परिभृह्धः सगेरूहाति 

गाहस्व ्ौलतटनिश्चरिणीपयांसि | 
भावानुरक्तकरिणीकरलालिताङ्धः 

मातङ्गः मुत्च मृगएाजरणाभिलषम् || ३ || 
अअनन्द्वभंनस्य ) 

9:21 

पीत यत्न हिमं परयः कवलिता यस्मिन्मृणालाङ्रा- 
स्तापार्तेन निमज्य यत्र सरसो मध्ये विमुक्तः रमः 
धिक्तस्थैव जलानि पङ्किलयतः पाथोजिनीं मश्नतः 
कुलन्युत्खनतः करीन्द्र भवतो लज्जापि नो जायते || »|| 

922 
रेवावारिणि वारणेन विपुके राजीवराजीरजनः- 
पुञ््पिच्छररितोभिणि प्रविगलहयानाम्बुगन्पोत्कटे | 
धतं येन मृगारिरक्तमतकृहन्तान्तराले स्थितं 
कौपं सोपि पयः पवौ इततरिपेः को गोनरे नागतः} ९ ॥ 

कयोरप्येतौ । 
19 



काङकःपरपदधनि. 

923 
तापो नापगतस्तृषापि न कृडा पौता न धूली तनो- 
भ स्वरच्छन्दमक्रारि कन्दकवलः का नाम केलीकथा | 

दृरोच्क्िप्रकरेण हन्त करिणा स्पृष्टान वा पद्मिनी 
प्रारब्धो मपुपैरकारणमयो अ्यकारकोलादलः || ६ || 

लक्ष्मणसेनस्य । 

924 
नाभुवन्मुत्रि यस्य कुत्रचिदपि स्पधाक्रराः कुच्नराः 
सिहेनापि न ठद्िता किमपरं यस्योद्धता पद्धतिः । 
कष्टं सोपि कदध्यते करिवरः स्फारारतैः केरवै- 
रापातालयभीरपङ्पटलीममोद्य भग्नोद्यमः || अ || 

बिल्हणसरय । 

925 
भो भोः करीन्द्र दिवसानि कियन्ति ताव- 

दास्मिन्मरौ समतित्राहय कू्रचित्वम् | 
रेवाजलैर्मिजकरेणुकरप्रमक्तै- 
भूयः चमं गमयितासि निदाघदाहम् || ८ ॥ 

गोविन्दरासस्य । 

४26 
न गृह्णाति भ्रासं नवकमलकिंनाल्किनि जके 

न पड़ वाहादं ब्रजति बिसभङ्गाधेराबले | 
प्रगल्भप्रेमाद्रामपि विषहते नान्यकरिणीं 
स्मरन्दावभ्र्टा श्दयदयितां वारणपतिः || ९ | 

927 
पादाघततत्रिघुिता वखुमती चाताकुलाः पक्षिणः 
पडा ङ्नि सरांसि गण्डकषगक्षोदक्षताः शाखिनः । 
प्राप्येदं करिपोतकैर्विधिवराच्छादूलद्युन्यं वनं 
तत्तत्ताम कृतं विग्रृद्ठतया वक्तु न यत्पायेते || ९० || 
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928 
घास्मासं गृहाण व्यज करिक्रलभ प्रतिबन्धं करिण्याः 
पाराग्रन्यिव्रणानामविरलमधुना देहि पड्ानुरेषम्| 
दुरीभरूतास्तवैते शाबरवरवधुविभ्रमोद्धान्तहष्य- 
द्रेवातीरोपकण्ठच्युतक्रुखमरजनोधुसरा तरिन्ध्यपादाः || ९१॥। 

कश्रामव्यते। 
949 

दानाथिनो मधुकरा यदि कणे - 
दुरीक्रृताः करिवरेण मदन्धबुद्धया | 
तस्थे शण्डगरुगमण्डनहानिरेषा 
भृङ्गाः पुनतिकचपद्यवने चरन्ति ॥ ९२॥ 

क्स्य | 
930 

अआरामोयमनगरेन बलिना भ्रः समो मये- 

त्यन्त ःसंभृतहषेव्थितमदोदसं किमुन्माद्यसि | 
मातङ् प्रतिव्षमेत्र भवतो भावी निदाघञ्र- 
स्तत्रापि प्रतिकारमहनि सखे सम्यक्समालेचितम् || ९३ | 

981 
गले पारठास्तीत्रश्रणयुगले गाढनिगडो 
वृढः स्कन्धे बन्धः शिरसि सुणिपातः खरतरः | 
नरः स्कन्धारूढ। बत मरणयोग्येपि विषये 
न जानीमोत्यथं द्विरद वद कस्मात्तत्र मदः || १५ || 

932 
कौपे पयसि रधीयसि तपिन करः प्रसारितः करिणा | 
सोपि न पयसा सिप्र लाघवमात्मा परं नीतः|| ९५॥ 

933 
कोपं वारि विलोक्य वारणयपते वि तरिस्मितेनास्यते 
प्रायो भाजनमस्य संप्रति भर्वास्तस्पीयतामादरात् | 
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उन्मज्जच्छवरीपुलिन्दर्लनापीनस्तनस्फालन- 
स्फारीमुतमहोर्भिनिर्मलजला दरेषुना नमेदा || १,६ || 

984 
नो मन्ये दृदढबन्धनाल्कषतमिदं नेवाङ्कुरोदरातनं 

न्धारोहणतः उनात्परिभवरं नैवान्यदेशागमम् | 
चिन्तां मे जनयन्ति चैतसि यथा स्मृत्वा स्व्रयुथं चने 
सिहत्रासितभीतभीरुकफरमा यास्यन्ति कस्याभ्रयम् ॥१७ || 

985 
पट्युयैत्पतितावदोषकवलग्रासेन वृत्तिः कृता 
पीतं यच करावगाहकलृषं तत्पीतदाषं पयः | 
प्राणान्पुत्र॑तरं विहाय तदिदं प्रापनं करिण्या फलं 
यहन्धव्रणकातरस्य कर्णिः ङ्िष्टं न दृष्टं मुखम् || ९८ || 

। करेषामप्येतं । 
936 

यदि मत्तोसि मतद्कज किममीभी रसालसरलतरुदल्नैः | 
शरिमनुसर खरनखर व्यपनयति स करटकण्डूतिम्।| ९९ 

पटनदेत्रस्य | 

अ 1 (त 9 न्त (९ 

थ हारणान्याक्तयः | ~^ ॥ 

98 
दु > रतण घुर =, स क ६ वाङ्करतृणाह्रा धन्यास्ते तै वने मृगाः | 
विभवेन्मत्तचित्तानां न परयन्ति मुखानि यत् | ९ || 

888 
कति कति न मदोद्धताथरन्ति 
परातिशिखरि प्रतिकाननं कुरङ्गाः | 
कचिदपि पनरुत्तमा मृगस्ते 
भद यति यन्मद एव मेदिनीद्यान् ।। २।| 
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989 
र क्रि कुरङ्गशावक केदारे कमलमञ्जरी त्यजसि | 

तृणघन्वा तृणनाणस्तृणव्रटितः कपट पुरुषोयम || ३ || 
940 

छिन्त्वा पािमपास्य कूटरचनां भधा वलाद्कागुरां 

पयेन्ताप्भि।काखाकनापजटिल।न्निःसत्य दूर वनाम् | 
व्याघानां इारगोचरादतिजवेनोत्पत्य गच्छन्मृगः 
कृ पान्तःपतितः करोति विगुणे कित्र विपी पौरुषम् || ४ ॥ 

941 
द्रुततरमितो गच्छन्प्राणैः कुरङ्ग वियुज्यते 
किमिति वलितग्रीवं स्थिता मुदुमुहुरीक्षसे | 
विद्यति हतव्याधानां ते मनागपि नाद्रेनां 
कछठिनमनस।मेषामेते व्रिलोकिंतविभ्रमाः || ^ || 

942 | 
स्थलीनां दग्धानामुपरि मृगनृप्णामनुसर- 
स्तषातः सरद्धो विरमति न विविक्तेपि मनसि| 

अनानानस्तस््रं न स मृगयतेन्यत्र सरसी- 
मभुमौ प्रत्याङा नच फलनि विघ्रं च कुर्ने।| £ ॥ 

948 
भर्पीयःस्खलनेन यत्र पतनं कृच्छेण यत्रोन्नति- 
दर वेजलतावितानगहने कष्टः प्रवेराक्रमः | 

हे सारङ्ग मनोरमा वनभुवस्त्य्छा विरोषार्थिना 
किं भुभत्कटकस्थितिव्यसनिना व्यथे खगः गातिताः || ७ ॥ 

944 
सारङ्खो न ऊतागृहेषु रमते नो पांसुल भूतले 
नो रम्यासु वनोपकण्डहरितच्छायासु रीतास्वपि | 
तानेवायतलोचनामनुदिनं ध्यायन्मुहुः प्रेयसीं 
दीवेन्द्रोदरकंदरासु गतभीः चृङ्गावदरोषः स्थितः || ८ || 

केषामप्येते । 
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945 
वसन्त्यरण्येषु चरन्ति दुव॑ 
पिबन्ति तोय(न्यपरिग्रहाणि | 
तथापि वध्या हरिणा नराणां 

को लोकमाराधयितुं समथः || ९ || 
मक्तापीडस्य। 

946 

सराः कष्टं वनव्रासस।म्यकरृतया सिद्धाञ्नमभ्रद्धया 
पलीं बालकुरङ्ग संप्रति कुतः प्राप्रोसि मृत्योमुखम् | 
यत्रनिककररङ्गकोटिकदनक्रीडोसदटोहित- 
स्रोतेमिः परिपुरयन्ति परिखामृङमराः पामराः | ९० 

चिल्टगस्थय । 
94 

स्वच्छन्दं हरिणेन या त्रिरहिता दैव्रात्समासादिता 
मङ्गप्रसुतदुगधविन्दरुमपुरा रालेनेवा मच्जरी | 
निःखासानलदग्धकोमलतृणप्रख्पपितान्तव्थथ- 
स्तामेत्र प्रतिवासर् मुनिरेव ध्यायन्वने डुभ्यति || ९९ || 

धमन्तं । 
948 

मेयं स्थटी नवतुणाङ्करजालमेत- 
त्सेयं मृगीति हदि जतमदः कुरङ्गः । 
नैवं तु वेत्ति यदिहान्तरितो ठताभि- 
रायाति सन्नितकठोरकारः किरातः|॥ ९२ 

दुन्त्रकवेः। 
“ 949 

रोमन्थमारचय मन्थरमेत्य निद्रां 
मुत्च अमं तदनु संचर रे यथेच्छम् | 
द्रे स॒ पामरजनो मुनयः किंङेते 
निष्कारणं हरिणपोत विभेषि कस्मात् || ९३।। 

धमवधनस्य। 
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अथ कररभान्योक्तयः ॥ ५६ ॥ 
950 

वपुरत्रिषमसंस्थानं कणेज्वरकरो रतरः | 
करभस्याशुगस्थैव छादिता दोषसंहतिः || ९ ॥। 

मल्रस्य। 
951 

कुमुदराबङैः कुद्ाम्भोजेः सरोभिरलंक्रतां 
मरकतमणिदयामां दाष्वेत्रहाय वनस्थलीम् | 
स्मरति करभो यद्ृक्लाणां चरन्मरुजन्मनां 
परिचयरतिः सा दुव्रारा नसा गुण्ैरिता || २॥। 

नीवनायन्कस्य। 
952 

यस्मिन्तुचचेत्रिषमगहनान्तगेता स्वरादत्रह्ली 
स्वेच्छं भुक्ता सरछ्ितिगलेनाटमचेतोनुलमा | 
तत्तारुण्यं करभ गकितंकु्ते प्राण्िलासा 
यत्स्वाधीनं यदपि सुलभं तेन तुष्टिं विपदि || ३ |) 

953 
करभदयिते योसौ पीलुस्त्रया मधरुलुन्धया 
व्यपरगतघनच्छायस्त्यक्ता न सादरमीन्षितः| 
चलकिसल्येः सोपीदानीं प्ररूढनवाङ्करः 
करभदयितावृन्देरन्येः सुखं परिभुज्यते || ४ || 

954 
न्तां मुच्च गृहाण पह वमिदं क्षस्य चालस्य वा 

गाङ्ग स्यास्य जलस्य चन्द्रवपुषो गण्डूषमेकं पिब | 

जीवन्द्रकष्यसि ताः पुनः करभ हे दासेरकीया भुवो 
रम्याः पीलु्लमीकरीरवदरीकू्जत्कपोताक्राः।| ९ | 

9585 
यस्यासीन्नवपीलुपन्लवदरमासोपि संत्य 
दीघौप्वन्यनुगस्यते न पदवी यस्य स्वयुथ्यैरपि | 
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सोयं संप्रति याति बारुकरभः क्षीणोद्यमः स्तासां 

मन्य ननमनेन देत्रहतकेनास्वादितं तन्मध || 

956 
पीलनां कलवत्कषायमधुरं रोमन्ययित्वा मरौ 
राग्वाग्रं यद्लादि नार् करभीवक्लार्धितं प्रेमतः | 

नत्स्मस्वा करभेण वेवेढविुर् दीं तथा कूत्कृतं 
प्राणानामभवत्तदेव सहसा प्रस्थानतु्यं यथा || ७ | 

95" 
दुष्प्रापमम्बु पवनः परूष्रोतितापी 
छयाभृतो न तरवः फलभारनमाः| 
हत्थं मल करभ वरध्मि भवन्तम्च्रैः 
करा संगतिः खलु मरौ रमणीयतायाः || ८ || 

958 
अरयाननस्य भवतः खलु कोटिरेषा 
कण्टारिका यदिमवेदतिराीणेपणं। | 

योग्या कथं करभ कल्पतररठुताया- 

स्ते पष्टत्रा विमर्विद्रमभङ्कभाजः|| ९ || 

9598 

नासेरको रसत्येष यक्तं भारेधिरोहति| 

उत्तायमाणेपि पुनयत्त्र किमु कमह || ९०|| 

के पमिप्येते । 
960 

करभदयिते यत्तत्पीतं सुढलभमेकदा 
मधु वनगतं तस्यालभि विरौषि किमुत्सुका | 
कुरु परिचितः पीलोः पत्रेधृतिं मरूगोचरै- 
जेगति सकले कस्यावापनिः सुखस्य निरन्तरा || ९९] 

भगवतो व्यासस्य ; 
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अथ वृषभान्योक्तयः | ९.७ ॥ 
961 

नास्य भारम्रहे राक्तिने च वाहगुणः कृती | 
देवागारबरीवदेस्तथाप्यश्नाति सोभनम् ॥ ९ || 

962 
अनसि सीदति सेकतवत्मनि 
प्रनुरभारभरक्पितीन्लक्र | 
गुरुभरोद्धरणाद्धरकंधर 
स्मरति सारधिरद्य धुरपरम् | २॥ 

968 
मार्गे कदेमदुगैमे जभते गतोदरातैरा कुरे 
खिन्ने क्ाकटिके भरेतित्रिषमे दरं गते रोधमि। 
दाब्देनैतदहं व्रवीमि महता कत्वोच्छितां तननी- 
मीदृक्षे विषमे विहाय धवलं वोद षमः कोरम् || ३।| 

964 
दन्ताः सप्र चर विषाणयुगलं पुच्छान्चरः कवर 
कल्लिश्चन्द्रकिता वपुः कुसुमितं सघ्यच्युतं चटितम् | 
अस्मिन्दुष्टवुषे वृषाभिमगुणत्रामानभिज्ञात्मना 
मामीणस्य तथापि चेतसि चिरं घुयभ्रमः स्फूजेति।| “ || 

965 
कासाचरिद्धवलधिरं नित्रसतां चित्तेपरासां पुन- 
नीलो वा कपिलोथवा वरव्रपो रक्तोथत्रा मेचकः | 
म्रामीणैरवधीरितोपि दिथिलस्कन्धोप्यनूध्वेश्नवाः 
स्वान्ते मे परतन्त्रतुन्दिलतनुजौगत्ययं कवुरः || ५ || 

चन्द्रस्य । 
966 

गुरूनौयं भारः करनिदपि न पन्थाः स्थपुटितो 
नते कुण्ठा शक्तिव्रेहनमपि तेङ्खे न त्रिकल्ग | 

20 
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हृ द्रद्धः नान्यस्तव गृणसमानस्तदधुना 
नानेन स्कन्धं धव्रर किमु मुक्तः पथि भरः || £ || 

७6¶् 
* ¢ ५ भ =| ४ $ 

न भ्त्रानं करुरषे न यासि विकटं नोचेवहस्याननं 
दपान्नो लिखसि क्षितिं खरपुटेनावज्ञया वीक्षसे | 
(कर [| चै [भ कि क 

कितुस्वं वुधातरेकधव्रर स्कन्धापिरूढे भरे 
तीराण्युद्यतर्दाविट ङ्विष माण द्ूयन्वीक्ष्यसे || ७ ॥ 

७68 
2 थ (9 9० अ, 0 

यस्यद्ि त्रजमण्डनस्य वहतो गुर्वी धुरं वचैयतो 
चरेः प्रगुणीक्रतो न युगपर्स्कन्धः समस्तैरपि | 
नस्येन यथकम्बलस्य धव्ररस्योत्थापने सांप्रतं 

= ज् [९ = क च. 

द्रङ्तत्र जरात्रसाद्ततनागाः पुण्यमुदुष्यत || ८ || 
969 

एतानि बालध्रवर प्रत्रिह्याय कामं 
गोश्राङ्गणे तररतणेकनरष्टितानि| 

० ^~ भ 4 © ध (न क व 

नतत्यतामुपषगतास्त ततेष भारः || ९॥ 

970 
, हे, क न खनति खरे: क्षोणीप्र्ठं न नर्दति सादरं ५ 

५ परकृतिपरुषं प्रह्याप्यम्रे न कुप्यति गोचरम् | 
ब्रहति च धुरं दुर्यो धेयोदनुद्धनकंधरो 
जगति गुणिनः कार्योदायौत्परानतिरशेरते ||९०।] 

______ क्रे षामप्येते । 

अथ सामान्यतृक्षान्योक्तयः ॥ ५९८ ॥ 
941 

करि जातोसि चतुष्पथे घनतरं छन्नोसि किं शयया 
[ (किर ¢ ~ उरथरफकितीसि करि फरभररेराद्यासि कि संनतः | 
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हे सद्रक्च सहस्व संप्रति सखे शाखाशिष्वाक्रषेण- 
्षोभामोटनभस््नानि जनतः स्तरैरेव दुश्रेषितेः || ९॥। 

भढन्तजानवर्मण । 
972 

छायाखपरमृगः राक्रुन्तनिवरोत॑छठाविलिप्तच्छदः 
कीरैरावतक्रोटरः कपिकुठेः स्कन्मे कृतप्रश्रयः | 
विखलन्धं मधुेर्मिषीतकसुमः याप्यः स एकस्तरू- 
येत्राङ्ीकृतसच्वसंज्रवभरे भस्नापदोन्ये रमाः ॥ २॥। 

चानकरस्य। 
973 

राखारातन्नितत्रियतः सन्ति कियन्तो न कानने तरवः | 

परिमलभरमिलदलिकुलदकलितदलाः शाखिनो विरलाः ||२॥| 
श्रीवेदययनानपणडितस्य । 

9१4 

गतास्ते तिस्तीणेस्तबकभरमौरमभ्यरहरी- 
परीतव्योमानः प्रकृतिगुरवः केपि तरत्रः | 
इलोद्यने संप्रत्यहह परिशेष्टाः क्रमतरा- 

दमी वल्मीकास्ते भूजगकुललीलावसतयः || ४ || 

915 
तीत्रो निदाघ्समयो बहपथिकजनथ् मारवः पन्थाः | 
मागेस्थत्तरूरेकः कियत संनापमपनयति || ५९|| 
प्रत्यत्रैः पत्रनिचवैस्तरूयरेव रोभितः| 
जहाति जीणीस्तानेव किं वा नितं कुजन्मनः || ६ || 

876 
रोलम्ब विलम्बितं तिवटितं धुमाकुलेः कोकिगे- 
मौयुरे्लितै पुरेव रभता कीरैरपीरगेतम् | 
एकेनापि सप्लत्रेन तरुणा दवानलोपण्नवः 
सोढः को न विपत्सु मुत्चति जनो मृघ्रोपि यो सालितः||५|| 
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947 
पत्रपुष्पकफल्च्छयामृरवल्कर्दारुभिः | 
धन्या महीरुह येभ्यो निराशा वान्ति नाधिनः || ८ ॥ 

978 
छायात्न्तो गतव्यालाः स्वारोहाः फर्दाधिनः | 
मागद्रमा महान्तश्च परेषामेव भूतये || ९ ॥ 

979 
मुक्तं स्वाद फलं कृतं च चायनं राखाग्रजैः पदछठतै- 
स्त्वच्छाय्रापरिकीतलं सुसरिरं पीनं व्यपेतभ्रम्ः | 
विश्रान्ताः सुचिर पर सुमनसः प्रीतेः किमत्रोच्यते 
त्वरं सन्मागेतरूवेयं च पथिक्रा यामः पुनदेदोनम् | ९० || 

कषामम्यतं। 
9६0 

भुक्तानि चेस्तव फलानि प्रनेलिमानि 
करो डस्थिंनेरदह व्रीतभत्रैः प्रसुप्रम् 
ते परिणो नलरयेण विक्रप्यर्माणं 

परयन्ति पादप भवन्तममी तटस्थाः || १९|| 

गभीमहाकवस्य । 
981 

तिपन्ने प्चिन्या मृतमनिमिंेयौतमलिमिः 
खगैरप्युडीनं रथचरणहंसप्रभृतिभः | 
द्रां दीनां नीते समसि विषमयीष्मरिवसः 
कुलीनस्वादास्ते तटरुहतरुः कोपि तदपि || १२|| 

नागपै यस्य । 
8 

तागैटचाल्मरिपल(राकरसरकाव्याः 

शृण्वन्तु पुण्यनिलयौ यदसौ वसन्तः | 
युप्मभ्यमपयनु प्रतरपुष्पलकष्मीं 
सौरमभ्यसभववरिनिस्त् विप्रेरधीनः || १३ || 

गाङ वेभम्य | 
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983 
पान्थाधार इति द्विजाश्रय इति आध्यस्तरूगामिति 

नलिग्धच्छाय इति प्रियो दरा इति स्थानं गुणानामिति | 
पयोलोच्य महातरो तवर घनच्छायं वयं संभ्िता- 
स्तत््वत्कोटर वासिनो द्विरसना दुरीकरिष्यन्ति नः ॥९४॥| 

984 
हिमसमयो वनव्रह्भिजवनः पत्रनस्ताडिद्धताचिभवः | 

हन्त सहन्ते यात्रत्तावद्रम करू परोपक्रतिम् | ९५९ ॥ 
985 

ये पत्र परिपारिताः फलभरच्छायादिभिः प्राणिनो 
विभ्रामद्रुम कथ्यतां तवर त्रिपत्काले क्र ते सांप्रतम् | 
एताः संगतिमात्रकल्मितपुरस्कारस्तु धन्यास्त्वचो 
यासां छेदनमन्तरेण पतितो नायं कुठारस्त्वायि || १,६।। 

986 
वृद्धियैस्य तरोमेनोरथरातिराद्रावता प्रार्थिता 
जातोसौ सरसः प्रकामकफलदः सवाभनितोपाभ्रयः | 
नानदेदासमागतेरविदितैगाक्रान्तमन्यैः खंगे- 

स्ते रुष्धाव्सरोपि ब्द्धदाकरुनिदररे स्थितो वीक्षते | १७ || 
ऋषामप्यत् | 

अथ वृक्षविरोषान्योक्तयः ॥ ५९. ॥ 
तत्र पूवे कल्पव्रक्षः। 

987 
कल्पद्भुमोपि कालेन भवेद्यदि फलप्रदः | 
को विशहोषस्तदा तस्य वन्यैरन्ये्मदीर्हैः || ९ ॥ 

कम्यापि 1 
988 

स्वर्णः स्कन्धपरिग्रह्ये भरकनैरुलासिताः पष्टवा 

मुक्ताभिः स्तवकभ्चियो मधुलिहां वृन्दानि नीलोत्पङैः | 
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संकल्पानुतिधायि यस्य फलितं कस्तस्य धत्ते तुलां 
धिग्जातिं द्रुमसंकथासख यदयं कल्पद्रुमोपि दरुमः ।। २॥ 

रल्हृणस्य) 

अथ पारिजातः। 
989 

परिमिरमसुरभितनभसो बहवः कनकाद्भिपरिसरे तरवः | 

तदपि सुराणां चेतसि निव्रसितमिव पारिजातेन | ३ ॥ 
श्रीवरमदेवस्य। 

अथ चन्दनम्| 
990 

सन्त्येव मिकिताकारा मदीयांसो मरीस्हाः । 

तथापि जनतानितत्तानन्दनश्वन्दनद्रुमः || ४ | 
हरिगणस्य। 

991 

कान्ताकेकि कलयतु तरुः कापि कथित्प्रभृणा- 
मत्यानन्दं जनयतु फञः कोपि लोकान्धिनोतु | 
धन्यं मन्ये मलयजमहो यः प्रभूतोपतापं 
संसारस्य द्रुतमपनयत्यास्मदेहञ्ययेन | ९ ॥ 

रा ङ्गः धरस्य) 
99 ॥ 

केचिद्धोचनदारिणः कतिपये सौरभ्य्रसंभारिणः 
केप्यन्ये फलधारिणः प्रतिदिशं ते सन्तु हन्त द्रुमाः | 
घन्योयं दरिचन्दनः परिसरे यस्य स्थितैः गाखिभिः 

काखोटा{दिभिरप्यदहो मृगद्शामङ्कषु लीलायितम् ||६॥| 
गी पृष्पाकररेवस्य 

993 

भ्रातश्चन्दन क्रि ब्रवीमि त्रिकटस्कुजेत्फणामीषणा 
गन्धस्यापि महाव्रिषाः फणभृतो गु्यै यदेते कृताः | 
देवाप्पुष्पफलान्वितो यदि भवानत्राभविष्यत्तदा 
नै जाने किमकल्पविप्यदधिकं रक्षाथेमस्यासमनः || ७ 

न नदेवरय । 
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994, 
एतेदैन्षिणगन्तव्राहवल्नैः श्रीखण्ड किं सौरभं 
तरुमस्ते परितो मधुत्रतयुव्रा येनायमानीयते । 
माक्रन्दादपदव्य पडट्कजव्रनाद्द्धूय कन्दोदरा- 
द द्ाम्यदह्िपगण्डमण्डलतलादाक्रष्य दष्यन्मनाः || < || 

995 
यद्यपि चन्द्नविटषी त्रिधिना कलक्रुखमव्रजितो तिदहितः | 

निजवपुषैव परेषां तथापि संनापमपनयति || ९ || 

॥ ध्रिक्नेषितानि परयो परशोचनीय- 
बालप्रव्रारुमलयाद्विरुहद्रहस्ते | 
निभिश्यमानह्दयोपि महाप्रभावः 
स त्वन्मुखं पुनरभीः खरभीकरोति।। ९० |; 

997 
तसः दैलशिलान्तरेषु सहजः सङ्घो भुजंगैः सह 
भे क्छारपयोधिव्रीनिभिरभूदुद्ूतिसेकक्रिया | 
जानीमो न त्रयं प्रसीदतु भवाञ्श्रीखण्ड तत्कथ्यतां 
कस्मात्ते परतापखण्डनमहापाण्डित्यमभ्यागतम् || ९९ || 

998 
जमोदैसतेर्दिशि दिशि गतैदूरमाकृष्यमाणाः 
साक्षाद्क्ष्मीं तव मरख्यज द्रष्टुमभ्यागताः स्मः | 
किं पदयामः खुभग भव्रतः क्रीडति क्रोड एव 
व्यारस्तुभ्यं भवतु कुररं मुज्च नः साधु सामः || ९९ ॥ 

888 
मलं भुजगैः शिखरं विहगे 
राखाः छत्रैः कुसुमानि भृङ्कैः। 
नास्त्यत्र नचचन्दनपादपस्य ॐ 
यच्नाभितं सर्वभरेः समन्तात् || १२ |; 

ऋषामप्यन। 
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अथागुरः । 
1000 द 

अगुरुरिति वदतु लोको गौरत्रमतरेव पुनरहं मन्ये | 
राशतगुणेत्र वृत्तिर्ध्य जने जनितदाहेषि || ९४ | 

वह्भदेवस्य । 
10901 

आरामाभरणस्य पट्टवचतरैरापीततिगमत्विषः 
पाथोद प्रशमं नयागुरुतरोरेतस्य दाहज्वरम् | 
ब्रृमस्त्त्रामुपकारकातर गतभ्रायाः पयःसंपदो 
दग्धोप्येष तरुदिशः परिमकेरापुये निवोस्यति || ९९ ॥। 

अथ चम्पकः । 
1002 

अन्तःप्रतप्रमरुंकतदल्यमान- 

मलस्य चम्पकतरोः क्र विकासचिन्ता | 
प्रायो भवस्यनुचितस्थितिदे शभाजां 
अयः स्वजीवपरिपारनमातज्रमेव || १९६ || 

धमवधंनस्य । 
1003 

केनापि चम्पकतरो बत रोपितोसि 
करुम्रामपामरजनान्तिकवाटिकायाम् | 
यत्र प्ररूढनवरराकविवृद्धलोभा- 
द्रोभप्नत्रारघटनोचितपल्वोसि | ९७ || 

विञ्जाकाया । 
अथारोकः | 

1004 
किं ते नम्रतय। किमुन्नततया कि वा घनच्छायया 
किं वा पद्लव्रलीलया किमनया चाद्ोक पृष्पञ्चियः | 
यत््वन्मृलहिषण्णलिन्नपथिकस्तोमः स्तुवन्नन्वहं 
न स्वरादुनि मृदूनि खादति फरन्याकण्ठमुत्कण्ठितः || ९८ | 

रीन देवस्य 
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| 1005 
म॒दुनां स्त्रादुनां लघुरपि फलानां न तिभव- 
स्तव्रा्ोक स्तोकः स्तबकमहिमा सोप्यसुरभिः। 
यदेतत्रो तन्वीकरचरणलावण्यसुभगं 
पवाल बलं स्वाचरुषु सकलट्ः किमपरः || १९ ॥ 

सग्श्वतीङुटुग्बरय। 

अथ मानी । 

1006 
किं म(लतीकषुम ताम्यसि निश्रुरेण 
केनापि यत्किल विलृनमिनो नाप्त | 
लोकोत्तरेण विरसद्वणमौरत्रेण 
को नामना शिरसि रम करिष्यति त्नाम् || २०|॥ 

नम्भेयस्य । 
100 

श्रदीयस्त्वाधिक्यान्न भवति विमर्द क्षममिदं 
न चान्येभ्यो रूपे भवति क्रडुमेभ्योधिकतरम् | 
प्रसूनं मालत्यास्तदपि हदयहादकरण- 

प्रवीरैरामेददेमवति जगतो मैएलिनिरयम् |} २१ ॥ 
कऋम्यापि। 

1008 
भवति हृदयटारी कोपि कस्यापि हेतु- 
न खल गुणव्रिरोषः प्रेमबन्पोपयोगी | 
किसलकितवनान्ते कोकिलाकापरम्ये 

विकसति न वसन्ते मालतीकोत्र हेतः || २२|| 
कस्यापि । 

1009 
कदमस्तवक्रर्मन्राः सन्त्येव परिनो ताः | 
तथापिं भरमरभरानिि इरव्येकरेव मार्ती | २३॥ 

व्छम्यापिं , 
‰1 
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अथ मद्धिक। | 
1010 _ 

न॒ च गन्धवहेन जुस्विता 
न च पीता मधुपेन मद्िका| 
पिदितैव कटोरद्ालया 
प(रणामस्य जगाम गोचरम् || २४ || 

अथ केतकी | 
1011 

रोठम्बस्य चिराय केतकिपरिष्व्रद्धेप्वभङ्खौ रसः 

खुज्ञातं बत केतकस्य च मनो भृद्धप्रसद्खोत्सकरम् | 
जन्ये मिथोनुरागमनयोः सर्वोपि नैसर्गिकं 
मत्युहाय दलेषु धिक्सममेत्रन्ममोचिधः कण्टकाः | २९॥| 

कःस्यापिि। 
101 

पत्राणि कण्टकरहातिः परिवेष्टितानि 
वातांपि नास्ति मधुनो रजसान्धकारः। 
आमेदमात्ररसिकेन मधुत्रतेन 
नालोक्रितानि तव केतकि दूषणानि |] २६ ॥ 

कस्यापि । 
1013 

एतासु केतकि लतास विकासिनीष 
सभिग्यिमद्ुततर भत्ता बिभाति | 

यत्कण्टकेठयथितमात्मवपुन जानं - 
स्त्वामेत्र सेवितुमुपक्रमते द्विरेफः || २७ 

श्रीमहारेवस्य। 
अथ पाटला। 

1014 
पाटल्या वनमध्ये कुञमितया मोहितस्तथा भमरः | 
सेवेयमिति यथाभूतखतीतिर स्यान्यपुष्पेषु || २८ ॥| 

शाङ्खःधरस्य । 
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अथ सहकारः । 

1015 
गाता करोल एत्र ज्ञता च रसाल एव्र नियतमिदम् | 
यः पन्चममुद्ायति यस्यास्थिषु पुल्कमुक्लनि || २९॥। 

कस्यापि । 
1016 

न तादृक्रपुरे न च मलयज नो मृगमद 
कते वा पुष्पेवा तत्र भवति यादुक्परिमलः | 
परं त्वेका दोषस्त्वयि खलु रसालेधिकगुणे 
पिक्रे वा काके वा गुरुलघुतिदोष न मनुष्रे || ३०।| 

कस्यापि 

101" 
उत्तंसकौतुकरसेन त्रिलसिनीनां 
जनानि यस्य न नखैरपि पदव्रानि | 
उद्यानमण्डनतरो सहकार सत्वर 
मद्धारक्रारकरगोचरतां गतीसि || ३१|| 

उत्पलराजस्य। 
1018 

कति पल्यविता न पुश्पिता वा 
तरवः सन्ति समन्ततो वसन्ते | 

जगतीतिजये तु पुप्पकेतोः 
सहकारी सहकार एक प्व || २२ 

कस्यापि) 
1019 

यो दृष्टः स्फुटदस्थिसंपुटवदाक्नियेत्मव्रालाङ्करो 
देवात्स ह्विरलादिकक्रमवदरादारूढराखारानः। 
ल्लिग्धं पहछछवितो घनं स॒क्ररितः स्फारच्छदं पृष्मिनः 
सोत्क्ष फकिति भूद च नमितः केोप््ेष नूतद्रुमः ||३३]। 

हेत् कस्थ । 
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1020 
एतस्मिन्न मागेभुपरिषरे सीन्दयमुद्राड्ितः 
प्रोद्यद्धिः फल पन्नपुप्पनिनतरेश्रुतः स एकः परम् | 
य॑ वीक्ष्य स्मितवक्रमुद्रतमहासंतोषमुद्वासित- 
स्फागोत्कण्ठमकरुण्ठितक्रमममी धावन्ति पान्थत्रनाः।| २४ || 

भ्टनायकरस्य । 
1021 

छाया करानि मुक्रु्खानि च यस्य विश्- 
माहरादयन्ति सहकारमहीरुहस्य | 
आमृध्य तस्य शिखया नवपछछवानिं 
मथ्नासि रे दव्रहुतारा हतार कष्टम् || ३९ | 

कस्यापि, 
1022 

कुष्माण्डीफल्वत्फतं न यदपि न्य्रोधवन्नो चता 
रग्भापच्लनिभं दलं न कुसुमं नो केतकीपुप्पवत् | 
सौरभ्यं कुसुमे दले तदपि तक्किचिस्समुन्नृम्भने 
लोके येन रसाल साल नितरां त्यक्ता गुणांस्तीमिते।।३६ 

शाद्धुःधररय । 
10223 

यावकफलेदयमुखः सहकार जात- 
.। ® ए प स्ताचच्च कण्टककुखेः परितरे्टितोसि 

छायापितेन सुलभा फलमस्तु दुरे 
त्वरं निष्फलो वरमह सुखसेवनीयः || ३७ || 

कस्यापि) 

वद्य 

अथ पनसः | 

1024 
गरीयःसौरभ्ये रसपरिचये नादेति सुधा 
सिता मद्रीकापि प्रथिमनि निमप्रः कलभरः| 

परार्थं कोद्राभ्रीरिति पुलकितः कण्टकमिषा- 
दहो ते चारित्रं पनस मनसः कस्य न मुदे | ३८ || 

ऋ स्यापि) 
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अथ कदली | 
1025 

तालीतरोरनुपकारि फलं फरित्रा 
लज्जावरादुचित एव विनाङयोगः | 
एतत्तु नित्रमुपक्रत्य फलैः परेभ्यः 
प्राणा्निजाञ्ज्गिति थत्कदली जहाति || ३२९ || 

कस्यापि) 

अजय द्राक्षा । 
1026 

यद्यपि न भवति हानिः परकीयां चरति रासमे द्रा्ताम् | 

भसमन््रसं हि दृष्टा तथापि परितस्यते चेतः || ४५० || 
कऋस्यापि । 

102 

दासेरकस्य दासीयं बदरी यदि रोचते| 

एतावतैव किं द्राक्षा न साक्चादमृतप्रदा || ४९|| 
करपृरक्रवे । 

अय दाडिमम् | 
1028 

भा पुष्पप्रसरान्मनोहरतया विश्यास्य विश्वं जनं 

हंहो दाडिम तावदेव सहसे वृद्धि स्वकीयामिह | 
यावन्नेति परोपभोगसहतामेषा ततस्तां तथा 
ज्ञात्वाते हदयं द्धिधा दति यत्तेनातिवन्दयो भवान् ||* २ 

सभन नदवस्य । 

अथ नाङिकेरः। 
1029 

प्रथमवयसि पीतं तोयमल्पं स्मरन्तः 
शिरसि निहितभारा नारिकेरा नराणाम् | 
ददति जलमनत्पास्वादमाजीवितान्तं 

नहि कृतमु पकार साधवो त्रिस्मरन्ति || ८३ || 
कस्यापि | 



१६६ वाङ्धरपद्धनिः 

अथ तारः । 

1080 

अप्वन्य\^तरनि भुरुहः फलमूतो नम्रानुपेह्यादरा- 
हृरादन्नतिसंन्नयत्यसनिनः पान्थस्य मुग्धात्मनः | 
यन्मुरं समुपागतस्य मधुरच्छाप्राफकैः का कथा 
हीर्णेनपि हि नोपयोगमगमत्पर्भन तालद्रूमः || ४४ || 

कस्यापि । 

अथ भ्रञजः | 
1031 

रोजन्यमात्मनि परं परथितं विधात्रा 
भूजद्रमस्य विफलल्वसमपेणेन | 
क्रिं च्मभिर्मिद्ितशखदरातात्रकरत्ते- 

रां न परवति सोधिपरंपराणाम् | *९॥ 
महगाविन्वृरामस्य । 

1032 

कचन्तु नाम जनतोपङ्ति प्रसून 
च्छायाफकेरतिककेः उलभैद्रुमास्ते | 
सोढास्त॒ कननहजः पररक्षणाथ- 
मकेन भूजेतरुणा करूणापरेण ॥ ४६ || 

श्रीतर दयभानुपण््डितस्य। 

अभथधाश्चत्थः | 
1038 

वतेः सेवितैः किं तेः सत्यश्त्थेन्यपादपै : | 
वापतो नरकाद्रल्तस््प्रशोरिषटनि हन्ति यः || ४७ 

इ माधवरमागधस्य। 

अथ न्यग्रोधः | 
1034 

विस्तीर्णो दीवेश्ाखाभितशकुनिशतः दालिनामभ्णीस्स्तर 
न्योष क्रोधगन्तः प्रकटयसि न चेद्ररिमि किंचिन्तदत्पम् | 
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जन्पोप्येष जपाकृत्पमलधुपरिकरा कापि कुप्माण्डवष्टी 
पलीप्रठप्रतिष्ठा हसति निजफलैस्त्वत्फलांद्ध मन्यत् ||* ८॥ 

कस्यापि। 
1035 

महानरूबो भवति समलो वा विनदयति | 
नान्तरप्रत्ययानेति न्यग्रोधकणिकाङ्करः || ४९|| 

क कम्यापि। 
अयथ मधूक्रः | 

1086 
तन्तेजस्तरणेनिदाघसमये तद्वारि मेघागमे 
तञ्नाडचं दिशिरे मदेकशरणेः सोढं पुरा यदतः | 
अ(यातस्त्वभुना फलस्य समयः किं तेनमेतैर्धिना 
स्मृत्वा तानि शयुचेव रोदिति गरप्पुष्वेमेधूकद्रमः || ९० || 

कस्य।पि। 
1084 

मृकद्देव करस्य विस्तृतिभरप्छायप्यनन्यादृ जी 
ते यस्य प्रसवाः सुमनञ्नुलेरसेरानन्दयन्ति प्रजाः | 
कहं च प्रकटीकरोति परमं भूयः फलानां गुगे- 
हित्वेकेकगुणांस्तरून्भज सखे तत्मान्मधरुकद्ुमम् || ५१ | 

कस्यापि । 
जथ राल्मलिः | 

1088 
हंसाः पद्मवनाराय। मधुलिहः सौरभ्यगन्धाराया 
पान्थाः स्वादुकलाङशया बलिभुजो गृध्र मांसादराया | 
दुरादुन्नतपुष्परागनिकरौर्निःसारमिथ्योन्नतै 
रेरे दइाल्मलिपादप प्रतिदिनंकेन स्रया व्रन्चिताः || ९२|| 

1039 कस्यापि) 

कयः कण्टकभुषिनो न च षनच्छयाक्ृतः पष्टत्राः 

पुष्पाणि च्युतसौरभाणि न दलम्रेणी मनोहारिणी | 
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किं ब्रूमः फलभारमस्य यडुपन्यसिपि लज्जामहे 
तशरः केन गुणेन शाल्मलितरो जातोति सीमद्रुमः| ९२॥। 

कस्यापि | 

अथ निम्बः । 
1040 

निम्ब किं बहुनोक्तेन निष्फलानि फलानि ते| 
यानि संजतिपाकानि काक्र निःद्रोषयन्स्यमी || ५४ || 

1041 
यरमादरिजनो मनोभिलषितं रब्ध्वा मुदा मेदुरः 
साध दन्धुनतैधकार विविधान्भोगान्विलसोद्धुरः | 
तं देत्रेन विवेकद्युन्यमनसा निमूल्य नूतद्रुमं 

= €^ क क 

स्थनि तस्यतु काकलोकव्रसतिनिम्बः समारोपितः || ५९५ || 
क यौरप्यती । 

अथ बृन्नूलः। 
1042 

गात्रं कण्टकसंकटं प्रतिरलच्छायाभूतः पवा 
निगेन्धः कुखुमोत्करस्तव कलं न प्षुदिनाशक्षमम् । 
वब्नृठद्रम मुलमेति न जनस्तत्तावदास्तामहे 

अन्येषामपि दालखिनां फलव्रतां गुप्ते वृतिजौयत्ते || ५६ || 

अव खदिरः । 
. _ 1043 | 

चन्दने व्रिषधरान्सहामहे 

वस्तु सुन्द्रमगुप्रिमच्कुतः | 
रक्लितुं वद किमात्मसौष्टवं 
वर्विताः खदिर कण्टकास्त्वया || ५७ | 

मष्टटस्थ। 
1044 

पदं तदिह नास्ति यन्न खदिरैः खरैरावृतं 
न तेपि खदिरा नये कुटिलकण्टकैरावुताः | - 
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240 ४। 

स्त 

कटिन्कण्टकाः किमपि ये न मममास्छिद- 
ज्यत वथा स्थिति वत सहभ्त्रमःनभ्रमम् | <८ || 

स्याति । 
८५ 

अथ क्गुकरः | 
1045 

किडुकाहन्छ मा ति दुक भाविफलादाया | 
बाद्यरङ्खप्रसदधेन के के नानेन वन्चिनाः || ५९ || 

“+ श्लावि । 

जन गाखाटः। 
1046 

कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां त्रिदधि दराग्ोटक 
वैराग्यादिव वृक साधु विदितं कस्मादिदं भाषसे | 
वामेनाज्न वटस्तमप्व्रगजनः सवात्मना सेवते 
न च्छायापि परोपकारक्रतये मामस्थितस्यापि म || ६" || 

छम्याष। 

अथ पायुः | 

104. 
धरन्याः सक््मफला अपि प्रियनमस्ते पीलृवक्नाः सितौ 
लुल््षीणेन जनेन हि प्रतिदिनं वेषां फलं मुज्यते | 
क्रि तैस्तत्र महाफलेरपि पुनः कल्पद्रमद्ि्रन- 
यषां नाम मनागपि श्रमनुदे छायापिन प्रा्यते || ६९|| 

गात कमारस्य। 

अथ करीरः । 
1048 

फलं दुरतरेप्यास्तां पुष्णासि कुखमेजनान् | 
इतरे तरवो मन्ये करीर तव किंकराः || ६२ 

1049 
करि पुष्यः क्रं फकैस्तस्य करीरस्य दुगत्मनः | 
येन वृद्धि समास्य न कृतः प्संमरः || ६३|| 

22 



का ङषरपद्धतिः 

अथ बिल्वः | 
1050 

आमोदीनि सुमेदुराणि च मृदुस्वादूनि च कशेमारुरा- 
मुद्यनिषु वनेषु ठउन्धजनुषां सन्तीतरेषामपि । 
किंतु श्रीफलता तवैव जयिनी मालूर दिङ्ण्डले 
यस्यैतानि फलानि योवनवनीवक्षोजलक्ष्मी गृहाः | ६४ || 

कस्यापि । 

अथ रालः । 
1051 

राखासंततिसंनिरुदनभसो भूयांस एवावनी 
विद्यन्ते तरवः कऊैरविकरेरार्भिच्छिदः प्राणिनाम् । 
क्रिंतु द्ितरिदकैरलंकृततनोः शालेः स्तुमस्तुङ्गतां 
दत्वा येन निजं (शिरः खकृतिना को नामन प्रणेतः ||६९ | 

नम्मैयस्य । 
अस्तुः । 

1052 
परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेपि मधुरो 

यदीयः सर्वेषामिह खल विकारोप्यभिमतः | 
न संप्राप्रो वुद्धि यदि स भृराम्षेजपतितः 
किभमिक्षोर्दोषोसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः || ६६ || 

इन्दुराजस्य। 
1053 

मुखे यद्ैरस्यं वपुरपि पुनम्रन्थिनिचितं 
न संततः कोपि क्षणमपि भनेन्मृलमभितः | 

फर चेवाप्राप्रै वितथसरशरिन्चथ भवत- 
स्तदिक्षो नो युक्तं विहितभितैर ्यन्नदलनम् || ६७ | 

॥ कस्यापि । 
अथ कपांसः | 

॥ 1054 
श्ाष्यं कपासफल यस्य गृणे रन्धरवन्ति पिहितानि । 
मुक्ताफलानि तरुणीकुचकठडोषु ष्ठु विलसन्ति || 8८ । 



विरोषान्योक्तय ९.७१ 

1055 
निष्पेषोत्थमहव्यथापरतरं प्राप्रं तुररोदणं 
म्राग्यल्ीनखलज्चनव्यतिकरस्तन्त्री प्रहारव्यथा | 
मातद्गोज्ज्िततुण्डवारिकणिकापानं च क्रूचोौहतिः 
कपासेन पराथेसाधनविधी किं किंन चाद्धीकृतम् || ६९ ॥ 

कषामध्येते । 

अथ दाणः | 
वा 1056 

भूजः परोपकृतये निजकतचविक्रतनं सहते | 

परबन्धनाय च शणः प्रे्षप्वमिहान्तरं कीदृक् || ७० || 
वहछ्मदत्रस्य। 

अथ कण्टकरिका। 
1057 

उचितं नाम नारङ्खयां केतक्यामपि कण्टकाः | 

रसगन्धोज्ज्िति किंते कण्टकाः कण्टक्रारिके || ७९|| 
कस्यापि । 

अय घन्त॒रः । 
1058 

महेदरास्त्वां धत्ते शिरसि रसराजस्य जयिनी 

विुद्धिस्त्वत्स ङ्ख स्कनकमयमेतन्लिभुवनम् | 
तनोति त्वत्सेवां नन कनकवुष्ष व्वदपरः 

परस्तत्को न स्याद्यदि न उखुरुभीभावमभजः || ७२॥ 
प्रहाठनत्य 1 

अथ तृणानि । 
1059 

उन्तुङ्कैस्तरूभिः किमेभिरलिकैराकाशासंस्पधिमि- 
धैन्योसौ निनरामुलुपविटपी नच्यास्तटेवस्थितः | 
एवं यः कृतबुरुदिदतजलव्यालोलवीचीवरा- 

न्मज्नन्तं जनमुद्धरामि सदसा तेनैव मज्जामि वा || ७२॥ 
राणकररथ। 
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1060 
रूढस्य सिन्धुतटमनु तस्य तृणस्यापि जन्म कल्याणम् | 
पत्सरिरमज्जदाक्रुलजनप्य हस्तावलम्बनं भवति || ७४ | 

वद्चिभक्वत्य् | 

अथ ताम्ब्रूलवद्धौ | 
1061 

व्टीनां कति न स्कृरन्ति परितः पन्नाणिकिं तैरिह 
स्निगरेरप्यनिक्रोमलेरपि निजमिवाश्रयद्धिः भ्ियम् । 
तानेव स्तुमहे महाननमुखभश्रीकारिजन्मव्रता- 
न्यान्सूत नव्रनागरीपियतममांस्तांम्बलवदह्ी छदान् || ७९५ || 

कस्यापि । 
1062 

क्रि वीरूभो भुवि न सन्ति सहस्रसंख्या 
यासां दलानि न परोपरकृनि भजन्ति | 
एकैव दिषु विराजति नागव्र्टी 
या नागरीवदनचन्द्रमलंकरोनि || ७६ || 

कस्यापि । 
अय तुम्बी | 

1068 
सव्रोस्तुम्न्यः समक्रटर सास्तुम्विवह्टीप्रख्ता- 
स्तासां बद्धा अपि कतिपया दुस्तरं तारयन्ति । 
चाब्दायन्त सरसमपराः गाप्कक्राष्ठे निषण्णा- 
स्तन्म\भन्या ज्वकितहदयाः रोणितं संपिवन्ति || ७७ || 

| कस्यापि । 

9। ४७ _ + 

अध प्वतान्याक्तयः ॥ &० ॥ 
1064 

विन्ध्यमन्दर सुमेरुभुभूतां 
यत्पतिस्तुहिनपवतोभवत् | 
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र्शरभश्रठुरताप्रभावत- 
स्तद्भत्रे जगति जम्भते यशाः || ९ ॥ 

शाद्धं धरस्य । 
1065 ए 

ये संतोपसखुरखप्रबुद्धमनसस्तेष(मभिन्रो मृदा 
येप्यन्ये धनलेभसंकुरधिवस्तेषां तु दरे नृणाम् | 
इत्थं कमस्य करुते कृतः स विधिना तादृक्पदं संपदां 

स्व्रात्मन्येव समप्रेममदिमा मेरून मे राचते || || 
विव्ापत्न ॥ 

1066 

आचदमदे बत किमद्यतनीमवस्थां 

तस्याद्य विन्ध्यशिखरस्य महोन्नतस्य | 
यत्रैव सप्र मुनयस्तपसा निषेदुः 
सायं विलासत्रसतिः पिरिताद्रानानाम् || २ | 

स्यापि) 
106 

मन्यामहे मलयमेव यदाश्रयेण 

चाथोटनिम्बकुटज। अपि चन्दनन्ति | 
किं तेन हेमगिरिणा रजताद्धिणा च 

यस्याश्निनाथ्र तरव्रस्तरव्रस्त एव्र || दै ॥ 
कस्यापि । 

1068 

मरारातिरुद्मीं जिप्रतिजयी इीतकिरणं 
करीन्द्र चवैलोमीपतिरपि स लेमे जठनिघः | 
त्वया किंवा कब्धं कथय मयित मन्दरगिरे 
रारण्यः रीलानां यदयमदयं रननिलयः || ^ | 

क्रस्याप। 
10689 

द्ाक्रादरलन्नि यदि पक्षयुगं तथापि 
भ्नेनाक सन्ति तव नेद गतागतानि | 
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निःस्वता च निरपत्रपता च कंतु 
पाथोनिषौ निपतता भवताशिता च || ६ ॥ 

कस्यापि। 
1070 

एकस्यायमुदेति मुधनि गिरेरन्यस्य चैव क्रमा 
दस्तं याति ककानिभिस्तदभयोरस्तः प्ररास्तोचलः | 
को नामोदयिनं करोति न शिरोमाणिक्यमस्तं पन- 

यमतं यः कुरुते भवानिव स दुष्प्रापोस्ि पृथ्वीतठे || ७ || 
कस्यापि । 

16 

रोहणाचल शैलेषु कस्तुलां कलयेत्त्र | 
यस्य पषागखण्डानि मण्डनानि मदीभृताम्॥ ८ ॥ 

प्रह्ादनस्य। 
1072 

रत्नानां न किमालयो जलनिधिः कि न स्थिरा मेदिनी 
किं न व्योम महत्पदं सुकृतिनां किं नाम नैवोच्नतम् | 
हहो रोहण क्रतु याच्रकचमृनिःशट्कट ङ्क्षति- 
क्षान्तिस्वी करणेन गोत्रतिलकलेलोक्यवन्द्यो भवान् || ९ ॥। 

कस्यापि) 
1043 

नाधन्यानां नित्रासं त्रिदधति गिरयः दोखरीभुतचन्द्राः 
डा ्केज्य।र्ल्ञाप्रवादं द्रुतमित्र तुहिनं दिङ्खेषु क्षिपन्तः | 

येषामुचचैस्तरूणामविहतगतिन। वायुना कस्पिताना- 
माकर विप्रकीणः कुमचय इव्राभाति ताराप्रहौषः || ९०|| 

कस्यापि । 
[१ [11 1 1) अ 1 

अथागस्त्यान्याक्तयः ।। & 
1074 

कम्पन्ते गिरयः पुरेदरभयान्मैनाकमुख्या पुनः 
क्रन्दन्त्यम्बुधराः स्फुरन्ति वडवावक्रोद्रता वह्वयः | 
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भोः कृम्भोद्धत्र मुच्यतां जलनिधिः स्वस्त्यस्तु ते सांप्रतं 
निद्रालुः अथबाहविकमलाघेषो हरिः सीदति ॥ ९ || 

कस्यापि । 
10475 

अजखतेपवेगतोख विच्छिन्नो यस्य वारिभिः | 
स एत्र हि मुनेः पाणिरपघस्तादिन्प्यभृभृतः || २॥। 

कस्यापि । 
1076 

जर्पीयत्तेव पयसा यत्कुम्भः पयते प्रसिद्धं तत् | 
ब्राह्मं तेजः पद्यत कुम्भोद्धुतः पपी वार्धिम् || ३ || 

शाङ्कुःधरस्य। 

ज) * अथ समुद्रान्योक्तयः | ६२ ॥ 
1077 

नावज्ञानादतरैदग्ध्यादुदधेमहिमेव सः | 
यत्तीरपड्मप्रानि महारत्नानि दोरते || ९॥ 

1078 
यद्यपि बद्धः दरैकेयेद्यपि गिरिमथनमुषितसर्वस्वः | 
तदपि पतनभीतभूयररक्षायां दीक्षितो जलधिः || २॥ 

1079 
यव्यपि स्वच्छभावेन दरोयत्युदधिमणीन् । 
तथापि जानुदप्रोयमिति चेतसि मा कृथाः || ३ ॥ 

1080 
रलैरापूरितस्यापि मदलेशोस्ति नाम्बुधेः | 
मुक्ताः कतिपयाः प्राप्य मातङ्खा मदविह्वला: | ४ || 

1081 
अधः करोषि यद्रलं मुत्ौ पारयसे तृणम् | 

दोषस्तत्रैव जल्पे रलं रलं तृणं तृणम् ।। <^ ॥ 
कषामप्येते । 
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108: 

स्वस्त्यम्तु विद्रमवनाय नमो मगिभ्यः 
कल्याणिनी भवनु मौक्तिक द्युक्तिरेषपा | 

पात्रं मयर सकलमेव फलं पयोधे 

गरहूस्मैनलचरेने विदारितोस्मि || £ ॥ 
इन्द्रकते । 

1083 

आदाय वार् परितः सरितां मुखेभ्यः 
कि तावर्दानितमनेन दुरणत्रेन | 
क्षारीक्रतं न व्रडवाव्रदने हुतं च 
पानालकलिकुरेरं विनिवरेदितं च | ७ || 

नीद्युकरस्य) 
1084 

प्रात्राणो मणयो देरिनरुचरो रषमीः पयेमानुषी 
मक्तौनाः निक्रताः प्रवराललतिकाः दौवालमम्भः खधा | 
नीरे कल्पमनीरुहाः किमपरं नास्रापि रलाक्ररो 
दूरे कणरसायनं निकटतस्त॒प्णापि नो दाम्यति || < || 

कस्यापि। 
1085 

प्तस्मादमृतं खुरैः शातमखेनोनैः श्रवाः सहुणः 
करप्णेनाद्धनविक्रमेकवसतिलक्ष्मीः समासादिता | 
इत्यादिमनुराः पुरातनकथाः सत्रेभ्य एव्र श्रुता 
अस्माभिस्तु न द्रृटमत्र जलभो मिष्टं पयोपि क्रचित् || ९ | 

कस्यापि) 
1086 

सख्येया न भत्रन्ति ते युगरातैगौम्भीयमुख्या गुणाः 
सत्यं त्रारिनिधे तथापि तदिदं चित्ते विधत्ते व्यथाम् | 
स्वन्छन्देन ति्मिगिलान्निजकुलम्रासं मुहः कुर्वतो 
यत्ते चारयितुं निजेपि विषये न स्वामिता विद्यते|] १०॥ 

कस्यापि । 
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108 
हेलोह्ासित्कष्लोर प्पिक्ते सागर गजितम | 

तव तीरे तृषाक्रान्तः पान्थः पच्छति कपिकाम् || ९९|| 
कस्यापि । 

3088 

तृषं धर।याः इामयत्यरोषे 

यः सोम्बरुदो गजति गनेनुजैः | 
यस्त्त्रेककरुस्यापि न हन्ति तन्ण्ां 

स किं वथा गजति निखपोग्धिः || १२९॥| 
ऋर्यापि। 

1089 

कटकः स्थगयन्म॒लानि ककरुभामभेलिहैरम्भसा 
क्षरेणापि दिवानिरां जनिय गजन्न विश्राम्यसि | 
एतत्ते यदि घोरनक्रनिर्यं स्वरादि व्यध्रास्यद्विधिः 
[कर कतोसि तदा न त्रेद्ि तरः स्वैरेव दथशितिः|) १२) 

कऋस्यापि। 
1090 

यद्रीचीभिः स्प्रहासि गगन यच पातालम 
रत्रिरूदीपयत्ि पयसा यस्पिध्रत्म परिजीम् | 

विक्सत्रै तत्तव जलनिमभे यद्भिम्च्याश्नधारा- 

स्तीरे नीर ग्रहणरसिक्रैरध्त्रणेर्न्दितोसि || १८ || 
म्ाडागननन्द्स्य। 

1091 

अयं व्रारामेको निलय इति रतस्राकर इति 
भितोस्माभिस्तष्णातरकितिमनोभिजलनिधिः | 
क एव्र जानीते निजकरपुरीकोटरगतं 
क्षणादेनं ताम्यत्तिमिमक्ररम।पास्यति मुनिः || ९९ ॥ 

मालवस्द्रस्य | 
10982 

चपरलतरतरंगेदूर मृ न्सारितेषि 
परथयति तव कीनि दक्षिणावतेशाङ्कः | 

23 
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परिगणय पयोपे पद्मनाभाषेयोग्यं 
तवर निकटनिषण्णैः क्ुह्ठकेः आष्यता का ॥ ९६ ॥ 

कस्यापि। 
1098 

हतः स्वपिति केडावः कृलमितस्तदी धहिषा- 
मित्र दारणार्थिनः शिखरिपन्निणः शेरते । 
इतोपि ब्रडवानलः सह॒ समस्तसंबतकै- 

रहो विततमुभितं भरसहं च सिन्धोवेपुः | ९७ ॥ 
भरहर. । 

1094 

द्यामारोहति वाञ्छति स्थगयितुं तेजोपि तेजस्विना- 
मुच्चगंजति प्रयच्रपि मदीमम्भोभिरम्भोधरः | 
कांथिद्रगुपजीव्य तोयनचुलकान्तिन्धोभवत्संनिधेः 
पानीयप्रचयेषु सत्स्वपि न ते जातो विकारः कचित् | ९८ || 

कस्यापि | 
1085 

भये वारां राशो कुङिशकरकोपप्रतिभया- 
दयं पक्षप्रेम्णा गिरिपरिवढत्वामुपगतः | 
स्रदन्तवस्तग्याद्यदि पुनरयं वाडवशिखी 
प्रदीप्तः प्रत्यङ्गः ग्लपयति ततः कोस्य शरणम् || ९९ || 

कस्यापि । 
10868 

किं वाच्यो महिमा महाजलनिपेर्यस्येन्द्रवज्ाहति- 
स्तः देमाभृदमज्नदम्बुनिचये कौरीरपोताक्ृतिः । 
मैनाकोपि गभीरनीरविलसत्पादीनपृषटोष्चस- 
च्छैवालाङ्क रकोटिकोटरकुटीकु द्यान्तरे निवृतः || ९० || 

109 
तावत्सप्रसमुद्रमुद्धितमही भुभृदधिरभंकषै- 
स्तावद्धिः परि त्रारिता परथुतै दीपै : समन्तादियम् । 



र ह्ला वन्थाच्छयः- १.५९. 

यस्यं स्फारफणामणौ निखयिनी तियेक्फणारंकृतिः 

चोषः सोप्यगमव्यदङ्ःदपदं रुद्राय तस्मे नमः|| २९॥ 
एतौ बधिरकवे । 

रलान्योक्तयः ।॥ &२ ॥ 
1088 

भनस्तमितस।रस्य तेजसस्तदिजुम्मितम् । 
येन पाषाणखण्डस्य मोल्यमल्पं वसुधरा || ९॥। 

1088 
यस्य वजचमणेभदे भिद्यन्ते लोदसूचयः 
करोति तत्र किं नाम नारीनखविलेखनम् | २॥। 

1100 
सोमकान्तो मणिः स्वच्छः सूयेकान्तस्तथा न किम् । 
उद्रारे तु विशेषोस्ति तयोरमृतवह्निजः || ३॥। 

1101 
स्फटिकस्य गुणो योसौ स एवायाति दोषताम् । 
धत्ते स्वच्छतया छयां यतो मलवतामपि || ४ ॥ 

1102 
सखुधाकरकरस्पशौद्रटिद्रेैवसि सवेतः । 
चन्द्रकान्तमणे तेन्तमृदुत्वं लोकविश्रुतम् || ^ ॥ 

1103 
वपुःपरीणाहगुणेन तेभ्यो 
यदरास्विनः कि मणयो भवन्ति| 
तथापि चूडा महीपतीनां 
त एव खेकन्ति न गण्डदहैलाः || £ || 

1104 

स्यज निजगुणामिमानं मरकत पतितोसि पामरे ्रणिजि । 
काचमणेरपि मौल्यं लभसे यल्लदपि ते भयः || ७ | 
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1105 

टं नुपतिकिरीटद्भूमो पलितं तिरोहितं रजस। | 
वि(धरत्रिलसितेन र्नं जनचरणव्रिडम्बनां सहते ।| ८ |) 

1106 
आघ्रातं परिलीहमग्रनखरैः ्षुण्णं च यचर्धितं 
सिप्र यद्धलनीरसत्वकपितेनेति व्यथां मा कृथाः | 
दे माणिक्य तत्रैनदेत करुराटं यद्वानरेणाच्रहा- 
दन्तःसच्वनिहू्लृणाय सहसा नूर्णीक्रितं नदिमना || ९ ॥ 

110 
उनत्तसेष ननते न क्षितिभुजां न प्रक्षक्रैरुकितः 
साकं लडिनो न च स्तनतटे लीखावतीनां कचित् | 

कष्टं भोधिरमन्तरेव जकर्धररवादिीर्णोभव- 
स्लेलव्यालक्रलाङ्गघपणपरिक्षीणप्रमाणो मणिः || १९० || 

कषामन्यंते + 
1108 

पोरस्त्प्रदक्षिणास्यैः स्फुरदुरुमतिभिर्भित्त परञचात्यसंवे- 
रोौदी च्यैयन्परीकष्य क्षितिपनिमुकटे न्यासि माणगिक्यमेकम् | 
यद्येतस्मिन्कथंनित्कथयति कृपणः कोति मारिन्यमन्यः 

प्रेक्षावन्तस्तदा तं निरवभिजडतामन्दिरं संगिरन्ते।। ९९] 
अख्यरतस्य। 

1109 

ये गृह्णन्ति हठनत्तणानि मणयो ये वाप्ययःखण्डकं 
ते दष्टाः प्रतिधाम दग्धरमनस त्रिच्छिन्नसंख्याधिरम् | 
नो जनि करिंमभावतः किमथतरा दैत्रादहो श्रुयते 
नामाप्यत्र न तादृशस्य हि मणे रलानि गृह्णति यः|| ९२॥ 

कस्यापि) 
1110 

केनासीनः खुखमक्ररूणेनाकरदुद्ृतस्स्वं 
विक्रेतुं ना सममिरुषिनः केन वास्मिन्कदेशे | 
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| (प 

यस्मिन्तित्तव्ययभरसलो म्राहकस्तावदास्तां 
[ 

नास्ति भ्रातर्मरकतमणे व्वसपरीक्लाक्षमोपि || ९३ || 
हया वेग्रमण । 

1111 

न श्चेतांश्युवदन्धकारदठनादुहयोतित। रोदसी 
नाप्यैरावतवक्धिरस्तदितिजचासः कृतो वासवः | 
नो चिन्तामणिरल्नव्र्तिभुवने छिन्ना विपर्चाथिनां 
भुत्वा तस्य हरे ररःप्रणयिना क्तं कौस्तुमेनानतम् | १४॥| 

कस्यापि । 
111: 

यन्मुक्तामणयोम्बुषेरूदरतः लिप्रा महावीनिभिः 
पयन्तेषु लुढन्ति निमलरुचः स्पष्टादृहासा इव । 
तत्तस्यैव परिक्षयो जलनिधेद्दी पान्तर।लम्बिनो 
रतानां तु परिहव्यसनिनः सन्त्येव सर॑यात्रिकाः || ५९५॥। 

कस्यापि, 
11183 

सिन्धुस्तरगेरुपलाल्य फेना- 
न्रनानि पट्कमलिनीकरोति | 
तथापि तान्येव महीपतीनां 

किरीटकोटीषु पदं ठभन्ते || ५६ || 
कस्यापि। 

टः क 

अथ राङ्ान्योक्तयः }| ६४ ॥ 
1114 

उश्चैरचर रुधिरं चिलि वत्भनि तरं समारुद्य | 
दिग्व्यापिनि राब्दगुणे दडः संभावनाभूमिः |¦ ९ || 

कस्यापि) 
1115 

कीटगृहं कुटिलोन्तः कठिनः क्ाराम्बुसंभवः द्युन्यः | 

शाङ्ः श्री पतिनिकरे केन गुणेन स्थिति नेभे || २॥ 
दाख धरस्य) 
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1116 
अन्तः कुटिलतां बिभच्छहुः स खलु निषुरः | 
हंकरोति यदाधमानस्तदेव बहु गण्यताम् || ३ || 

कस्यापि । 
1117 

तातः क्षीरनिधिः स्वसा जलपिजा भ्राता खरेशद्रमः 
सौजन्यं सह कौस्तुभेन शुचिता यस्य द्विजेशादपि | 
धिक्रमाणि स एत्र कम्बुरधुना पषिण्डिकान्ताकरे 
विश्रान्तः प्रतिवासरं प्रतिगृहं भक्षेण कु्विभरिः | ५ ॥ 

कश्यापि | 
1118 

सव।रापरिपुरि हुंकृनिमदो जन्मापि दुग्मोदधे- 
गोविन्दाननचुम्बि खन्दरतरं पर्णन्दविम्बद्पुः || 
श्रीरेषा सहजा गुणाः क्रिमपरं भण्यन्त एते हि य- 
त्करौटिल्यं हदि पाञ्चजन्य भवतस्तेनातिलज्नामहे || ५ || 

कस्यापि | 
1119 

दाडाः सन्ति सहसलरो जलनिपर्वीनिच्छटाघटिताः 
पयन्तेषु लुठन्ति ये दलदरतिः कल्मावितक्ष्मातलाः | 
एकः कोपि स पाश्चजन्य उदभुदाधयेधामा सतां 
यः संवतेभरक्षमे्मधुरिपोः शरासानिकैः पुयते || £ | 

करविरल्नस्य । 
1120 

क्र नाम्भोपी जन्म क्र च वपुरिदं कुन्दधवलं 
क्र चावासस्थानं कृुतमहह त्रिष्णोः करतले | 

क्र नीचनामास्ये परिणतिरियं चुम्बनविधा- 
वितीवेदं शादु; करूणकरूणं रोदिति मुहुः ।। ७ || 

[1 ~~~ 

अथ नद्यन्योक्तयः ॥ ६८५ ॥ 
11231 

यद्यपि दिशि दिशि सरितः परितः परिप्रिताम्भसः सन्ति | 
तदपि पुरंदरतरुणीसंगतिषखुखदायिनी गङ्गा || ९॥ 
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1122 
आजन्मस्थितयो महीरुह इमे कामं समुन्मुलिताः 
कष्टोलाः क्षणभङ्कराः पुनरमी नीताः परामुन्नतिम् | 

नि) 

भन्तम्रोहपरिमरहयो बहिरपि भ्राम्यन्ति गन्धद्िपा 
भ्रातः शोणन सोस्ति यो न हसति त्वत्संपदां विश्वान् || २॥ 

1128 
छायां प्रकररवैन्ति नमन्ति पुष्पैः 
फलानि यच्छन्ति तटद्रमा ये | 
उन्मुल्य तानेव नदी प्रयाति 
तरंगिणां क्र प्रतिपन्नमस्ति | २३] 

1124 
कतिपयदिवसस्थायी प्रो दरोन्नतोपि भविता ते| 
तटिनि तटद्रुमपातनपातकमेकं चिरस्थायि ४ || 

1125 
करु गम्भीराषायतां कष्टोरैजनय लोकविश्रान्तिम् | 
वीतपयोधरलक्ष्मीः कस्य न चरगै्विलदुसि। ९५|| 

केषामप्यते। 

र ४ 
अथ तटाकान्योक्तयः । && ॥ 

1126 
हंतेकष्धप्रदांसेस्तरलितकमलप्रत्तरद्कस्नरंभे- 
नरिरन्तशर्भरिथपलवककुलत्रासरीनेश्च मीः | 
पाठीरूढद्रूमारीतलषुखरायितखीप्रणीतैभ गीते - 
भति प्रक्रीडदातिस्तव सक्िलिवठलज्चक्रवाकस्तटाकः || ९ | 

कस्यापि। 
11:24 

्रोत्चः क्रीडतु कृदतां च कुररः कटकः परिष््रज्यतां 
महु मौद्यतु सारसश्र रसतु प्रोडूयतां टिडिभिः | 
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मेका: सन्त् बकरा रसन्तु चरतु स्वच्छन्दमाटिस्ते 
हंहो पद्मसरः कतः कतिपयेरतैत्रिना श्रीस्तव || २॥ 

कस्यापि । 
1128 

भयमव्रसरः सरस्ते सच्किरुपकतुमथनामनिङाम् | 
इदमपि च षुरभमम्भो भवति पनजलपरग्युदये || ३ || 

श्भीवल्लमदेवस्य । 
1129 

एतस्मिन्मरुमण्डके परि चलत्कह्लोरकोाहल- 
क्री दत्कडमपट्मट्विलसन्निःराट्मत्स्यत्रजम् | 

केनेदं तरिकसत्कुदोकायकरुटीकोणक्रणत्षटद- 
श्रेणिप्रीगितपान्थमुज्ज्रल्जठे चक्रे विलं सरः | ४ || 

क्रस्यापि। 
11830 

स्तोकाम्भःपरिवर्तिताङद्ककाफरम्रासाथिनः सवतो 
लप्स्यन्ते वकटिडिमितमूतयः स्वल्पेषु साधुस्थितिम् | 
स्यः रोपमुपागतेद्य सरसि न्रीसद्मपद्याकरे 
तस्मिन्पङ्कजिनीविलासरुचया हंसा क्र यास्यन्त्यमी || ^| 

ड्न्त्रकवः। 
1131 

माद्यरग्गजदानलिप्रकरटप्रक्षालनक्षोमिता 

व्योः सीति वरिचेरुरप्रतिदता यस्योमयो निर्मलाः 

कष्टं भाग्यविपर्यव्ेण सरसः कल्पान्तरस्थायिन- 
स्तस्याप्येकबकप्रचारकलुषं काठेन जाते जलम् || £ | 

विज्जकायाः। 
1183: 

रे पद्माकर यावदस्ति भवतो मध्यं पयः पूरितं 
तावरचक्रचकोरकट्ककुररभ्रणीं समुद्यासय | 
पात्रं समटद्रक।टचटुलत्रोठीपुटव्यादति- 
तट चत्क कट कपरव्यतिकरैर्मिन्दार्पदे यास्यति ॥ ७ | 

कस्यापि । 
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अथ कमलान्योक्तयः ॥ 8.9 ॥ 
1133 

रे पद्धिनीदर तचार मया चरितं 
ॐ _ क 

ड्श्टं विनिद्मिव यद्धिदिकं धवं ततं ! 

यैरेव शुडसजिकिः पारेपारिदस्त्वं 
तेभ्यः प्रथग्भवांसि पङ्कमत्रोसि वस्मान् | ९ ॥ 

शाुधरम्य। 
1134 

पटून जलेषु वासः प्रीतिमुपेषु कण्टकेः सदः | 
यद्यपि तदपि तवेतचितं मिचादये इषः || २॥ 

न्सर्मिसम्य। 
1185 

कसुमे कोत्या विकसति रातौ दिवा च कप्माण्ड्य(ः | 
अक्तिकुर्रिलयं रुचिरे किंतु यशः कमुदकमल्खोरेव ।|३।। 

कष्णम्य् । 
1136 

वरमश्रीकता सोके नासमानसमानता | 

इतीव कुमुदोदेदे कमतेमुक्लायितम् || “ | 
कम्यारि । 

1137 
नारस्यप्रसरो जडेप्वपि कृत(कसस्य कोर रुचि- 
देण्डे ककंता मुखतिमदुता भिन्ने महन्प्रश्र्ः | 
आमूठे गणसंम्रहव्यसनिता देषश्च दोषाकरे 
यस्यैष! स्थितिरम्बुजस्य वसतियुक्तेव तत्र न्रिवः || ५ || 

रसस्यापि | 
1138 

परसारितकरे भिन्ने जगदहयोतकारिणि | 
कि न कैरव रञ्जना ते कुवेतः कोरासंवृतिम् 1] ६ ।। 

कस्यापि । 
1139 

लक्ष्मीसंपकेजादोयं दोषः पद्यस्य निधितम | 

यदेष गणसंदरोहभ्राश्ि चन्द्रे पगउखः || ७ || 

24 
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1140 
रल्(करतनु जनुषि द्विजराजे राजनि भियो मिन | 
अमृतकररे च कन्तावति पञ्चिनि वामा कृता भवती || < || 

र । क 

शधनददवानाम। 
1141 

उदितवति द्विजराजे कस्य न हदये मुदः पदं दधति | 
संत चसि कमल यदयं द्रदहर वामो विधिभवतः || ९ | 

कस्यापि । 
114: 

अन्तस्छद्राणि भूयांसि कण्टका वहव्रो बहिः । 
कथं कमलनालस्य मा मवन्भङूरा गुणाः || ९० | 

कऋरमयापि। 
1143 

एतेन गृणाः प्रद्रन सन्तप्पन ते प्रकादाम।सान्ति | 
यद्य ्मीतरसतरतव मयुषेरुपजीत्यते कोशः || ९१ || 

क्र स्यापि | 
1144 

कामं भवन्तु मध्रुलम्पटपटपदौघ- 
संप्रड़ बुवुरघनध्वनयोन्नखण्डाः | 
गायन्नतिभ्रुतिखुखं विधिरेव यत्र 
शद्धः स कोपि धरणीधरनाभिपञ्यः || ९२|| 

शुलधरस्य । 

अथ कूषान्योक्तयः ।॥ ६८ ॥ 
1145 

नित्रं न तद्यदयमम्बुधिरम्बुदौघ- 
सिन्धुप्रवाहपरिपुरतया महीयान् | 
त्वं त्वथिनामुपकररोपि यदल्पकूप 
नेप्पाद्य कुक्षिनुगलं हि महस्वमेतत् || ९ || 

1146 
रनमव्रसितं विभ्रान्ताः स्मस्त्वया मर्क्टूप दे 
परमुपकरतं यत्ते वक्तु पुनने वयं प्षमाः | 
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भव्रतु सुकृतैरभ्वन्यानामरेपजले भवा- 
नियमपि घनच्छाया भुयात्तवोपतटं शमी || २॥| 

क्र यारप्बता। 
114 

भीमदयामप्रतनुव्रदनक्रुरपातालक्ुि- 
क्रो डगप्रान्तोपरिततिभवस्याथ किं ते व्रवीमि | 
येन स््रत्तः समभिलपतो वाञ्छन क्षुद्रक्रप 
ऋास्यन्मूर्तभवति सदसा कस्य नाधोमुखच््र+ || २ || 

न्भीना नदवस्य। 
114.8 

क, क, @= = क, ऋ = ओ ८ 

सगुणाः स[वरत[पन्ता तनतः प्रा्दद्गनः | 

नरोपि कूपः सत्पक्चर्जव्िनाथे समाभ्नतः |] “५ || 
राद्खधरम्य। 

0 

1149 
#वनमेतस्य कूपमुख्यरय | 
7 दानं पाचानुमानेन || ५ || 

परस्यापि । 

अ श् 9 ~ र १ अथ मरूस्थरन्याक्तयः ॥ & <. ॥ 
1150 

~ 4 ष् [क (व ~ क 

मर। नास्त्यत्र साल कृच्छर(दयद्यापि लभ्यते | 

तत्कटु स्तोकमुष्णं च न करोति तितुप्णताम् || ‰ || 
कस्यापि । 

यद्यपि बहगुणगम्यं जं 
जयति तथापि वितरेको 

11571 
पायं पायं पिव पिब पयः सित्च सिन्चाङ्गमङ् 
भूयो भूयः करु कुरु सखे मन्ननोन्मज्जनानि | 
एषादरोपञ्नमरामपटुदःखिताभ्त्न्यवन्मुः 
सिन्धुदूरीभवति भवतो मारवः पान्थ पन्थाः || २॥| 

कस्यापि । 
1152 । 

भोभोः कि किमक्ाड एव पतितस्त्वं पान्थ कार्या गलि- 
स्तत्तादृक्तवितस्य ते ग्वरमतिः सोयं नरं गृन्न | 
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अस्थानोपगनामक्रालखकलभां तृष्णां प्रति क्रुष्य हे 
त्रेलो्यप्रथितप्रभावमहिमा मार्गोद्यसो मारवः ॥ २ ॥| 

अभिनवगुप्तस्य । 
{153 

सन्पादपफ्रनितिपुरुष्छवपुष्पपुञ्- 
संपत्पगीततपुषः कलम(रनम्रान् | 

व्यो माम्र्ि्नितशकुन्तसमाञ्चितोर- 
दए्लान्मरौ मूगयते न ततोस्ति मुग्धः |} ४ |} 

कस्यापि } 
1154 

किमसि विमनाः कि चीन्मादी क्षणादपि ठक््यसे 
पनरपि गुनः प्रेक्लापूर्वा न काथनते क्रियाः | 

स्ययमनरदहं जानानोपि प्रतिर मर्स्थली 

दिशिरमपुरे वारि प्रापु यदध्वग वाञ्छसि || ९।॥| 
नरस्िर्हस्य ! 

1155 
यस्या मह् स््रभाजो भवन्ति गुणिनोमिता धनुदेण्डाः | 
दहतस्तां वद्या को वनव्ह्के विकेकस्ते || ९॥ 

कस्यापि । 
1156 

हे दावानल हैलाधरतरासिनः साधुश्ाविनः | 
मगध व्यथ त्वया दग्धाः प्रेरितेन प्रभस्जनैः ॥ २॥। 

कस्यापि ) 
115 

दुरदवप्रमवप्रभस्जनजवादुद्धुतभूमीरुहा- 
नेतान्सच्वगुणान्नयानकरुण श्ुष्यन्किमुन्माद्यसि | 
्रुमस्त्वां वनहव्यत्राह यदमी दग्धाधंदग्धा अपि 
दर्टव्यास्तव तु क्षप्राह्विलर्यिनो नामापि न ज्ञायते| ३ || 

कस्यापि! 
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1158 
अभ्युन्नतेपि जलदे जगदेकसार- 
साप्रारणप्रणयदहारिणि दा यदेते | 

उलछासलस्यलरितं तरवो न यान्ति 

हे दावपावक स तावक एव दोषः ॥ ८ |) 
कस्यापि । 

1159 

विध्वस्ता मृगपक्षिणो तिधुरतां नीताः स्थलीदेवता 
धुमैरन्तरिताः स्वभावमटिनैराशा मही तापिता | 
भस्मीकृत्य सुपुष्पपह्ववफलेनम्नान्मदापादपा- 
नुन्मत्तेन दवानलेन विपिनं वल्मीकशषरं कृतम् |} ^ |) 

अथ स॑कीणोन्योक्तयः । 92. ॥ 
1160 

बिभ्राणे स्वधि भस्म कः समभवन्मन्दादरश्नन्दने 

कः क्षोमं कलयांचकार न कृती कृत्ति ब्रसानि त्वयि | 

धत्तुरस्प्रहयालुतां स्वति गते तत्याज कः केतकीं 
स्वातन्ल्याज्जदिहि त्त्रमी श्वर गुणांद्लोकोसि तद्भाहकः || ९ || 

कस्यापि) 
1161 

छिन्त्से ब्रह्मिरो यदि प्रथयति प्रेतेषु सख्यं यदि 

क्षीवः क्रीडसि मात॒मियेदि रतिं धस्ते रमराने यदि | 
खरा संहरसि प्रजा यदि तथाप्याधाय भक्तया मनः 

कं सेवे करवाणि किं त्रिजगती द्युन्या त्वमेवेच्रः || २} 
धोईकवे. 

1162 
दामोदरमुदराहितभुत्रनं यो वहति लीलया गरुडः | 
कस्य तरोरुपरि टास्विननोसै भ्रान्तिमपनयन् ॥ ३ | 

कस्यापि) 
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1168 
सरिरहिरिति संभ्रमपदमितरजनने किमपि कातरे भवतु | 
विहगपतेराहारः सतु सरलमृणालदलरुचिरः || ४ ॥ 

कस्यापि। 
1164 

यः पीयुषसनोदरैः सपयति ज्योर्ल्ञाजंलेः सेतो 
यश्च त्वामधिकाधिकं ज्वलयति प्रोहामतविः करैः | 
भ्रातर्व्योम तयोरपि स्थितिमिह व्यातन्वती विक्रिया 

निमुक्तस्य महच्वमेतदसमं दुरेधिरूढं तव || ५ || 
भौनाजहवस्य । 

11685 

रीत्यं नाम गुणस्तत्रैव तदनु स्वाभाविकी स्वच्छता 
कि त्रम: इुवितां भवन्ति शुचयः स्पर्न यस्यापरे | 
क्रिचातः परमुच्यते स्तुतिपदं यज्नीवनं देहिनां 
त्रं नेन्नीनपथेन गच्छसि पयः कष्ठवां निरोद्ध्ं क्षमः | ६ ॥ 

1166 
अष्नं त्तव्रःनमथात्नभृस्तत इदं व्रह्माण्डमण्डात्पुन- 
त्रिश्वं स्थात्ररजङ्गमं तदितरं स््रन्मृलमिन्थं पयः| 

धिक्त्वां चौर इत्र पभरयासि निभृतं नित्य जालान्तै- 
मैभयन्ते विवश्ास्त्वदकरारणास्त्वामाभिता जन्तवः }] ७ || 

क यारप्यतो। 
116 

समुद्र स्यापत्यं प्रथितमहिमामुद्ितभुवः 
स्वसा प्रालेग्रांरोलखिनयनरिरोधामवसतेः | 

मुरारतिर्यादित्सरसिरुहकिजल्कनिलया 
तथापि रीः खीत्वात्मकृतिचपलालिङ्कति खलान् || ८ || 

1168 
तापापहे सहदये रुचिरे प्रवृद्धे 
मिन्तानुरागानरते भृतसङ्कणेने | 
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स्वा द्गप्रदानपरिप्रितषट् पेते 
युक्तं तवेद कमरे कमले स्थितियेत् || ९ ॥ 

क्रयारप्यतौ । 
1169 

जम्भारिरेव जानाति रम्भासंमोगविभ्रमम् | 

घटचेठीविटः किंस्विज्नान(त्यमरकामिनीम || १९० || 
कस्यापि । 

110 

यदेतत्क(मिन्या खुरतविरतौ पट्व्ररचा 
करेणानीतस्त्वं वससि सद हारेण गुणिना | 
मुहुः कुवेन्गीतं कुचकलापीठोपरि लृठ- 
न्ये बीणादण्ड प्रकटय फले कस्य तपसः || १९|| 

कस्यापि 
11 

सदेतच्चेत्राम्भः पतदपि समासाद्य तरूणी- 
कपोले व्यासङ्गं कुचकलदामस्याः कलयति | 
ततः श्रोणीनिम्बं उयतव्रसिततिरकासं तदुचितं 
स्वेभावस्वरच्छानां विपदपि सुखं नान्तरयति || १२॥ 

स्थापि । 
114: 

यत्पूत्रै पवनाभ्निदराखरसलिलश्चीणी तपो दुष्कर 
तस्थैतत्फलमीदृशं परिणतं यज्जनातरूपं वपुः | 
मुग्धापाण्डुकपोलनुम्बनखखं सङ्कर रल्लोत्तमेः 
प्रातुं कुण्डल वाञ्छसे किमपरं यन्मृढ दोलायने||९३।। 

कस्यापे। 
1113 

सद्त्तसहुणवित्निजमहाहंकान्त 
कान्ताघनस्तनतटान्चितचारमूर्ते | 
आः पामरीकटिनकण्डविलभमभङ्गः 

हा हार हरितमहो भत्रता गूणिस्वम् || ९४ || 

क स्यापि । 
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1174 
मौले सन्मणयो गृहं गिरिगुहा त्यागः किंलार्मस्वचौ 
नियेलोपनतेथ वृ्तिरनिकैरेकचर चर्येदररी | 
अन्यत्रानूजुवत्मे वण्डिरसना वक्रे विषं वीक्षणं 
सर्बामङ्लसूचकं कथय भो भोगिन्सखे किं न्विदम् || ९५॥ 

कस्यापि! 
1145 

दथरिनिरोे्र निजेभेवति दुरास्मा विदह्कितो निस्यम् । 
द रानपथमापन्नं पन्नगकुलमाक्लोभवति || ९६ || 

कस्यापि । 
1176 

यस्मै ददाति विवरं भुमिः एूत्कारमात्रभीतेव | 
अ(रीतरिषः स दैवादश्य करण्डस्थितिं सहते || ९७ | 

कस्यापि । 
114१7 

भेक्रेन करणता सरोषपरुषरं यत्कृष्णसर्पानने 
दातुं कणेचपेटमुज्द्ितभिया हस्तः समुह्सितः | 
यच्चाधोमुखमक्षिणी पिदधता नागेन तुष्णीं स्थितं 
तत्सव व्रिषमन्तिणो भगवतः कस्यापि लीलायितम् || ९८ || 

कस्यापि। 
1178 

शुत्त्रा कुम्भसमुद्धत्रेन मृनिना किनिन्मदास्याहितं 
सिन्धावन्धकुटुम्बददुरकुलं हषोदिदं ध्यायति | 
गाम्भीयोद्यदि ते न बिभ्यति न वा स्यन्ति भेकीशि्नो- 
र्रागत्य इखं वसन्तु तिमयो जातानुकम्पावयम् || ९९ | 

कस्यापि | 
11149 

आपूर्येत पुनः सफुरच्छफरिकारारोर्भिभिवौरिभि- 
भूयोपि प्रा्जृम्भमाणनलिनं पदयेम तोयारायम् | 
हत्या{शाशततन्तुबद्धहदयो नक्तंदिनं दीनधीः 
शुष्यस्यातपश्योषितस्य सरसस्तीरे जरत्सारसः || २० || 

कस्यापि । 
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1180 
अस्तं गतोयमरविन्दवनैकबन्धु- 
भास्वानच्न ठलद्भयति कोपि वि्िप्रणीतम् | 
हे चक्र धेयैमवलम्ब्य विमुन्च दोक 
ीरास्तरन्ति विपदं न तु दौनाच्रत्ताः | २९॥ 

कस्यापि 
1181 

राच्चिगमिप्यति भविप्यति खप्रभातं 
भास्त्रानुरेष्यति हसिष्यति पडूं च | 
स्यादि चिन्तय्रति कोशागन द्विरेफो 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उन्मुमृल || २२ 

कर्यप। 
1182 

हंसः प्रयाति शानकरैयदि यातु तम्य 
नैसर्गिकी गतिरयं डि न तत्र चित्रम् | 
गत्या तया जिगमिषुबेक एष मुद- 
श्वेतो दुनाति सकलस्य जनस्य नूनम् || २३ ॥। 

कस्यापि 
11883 

कल्याणं नः किमधिकमितो जीवनाय प्रथस्त्तर 
छित्वा वुक्षानहह दन्सि भरातरद्खारकरार | 
न स्ेतातस्मिन्नरानिपिदयुनैरातपैराकुलाना- 
'वन्यानामहारणमरुप्रान्तरे कोभ्युपायः || २४|| 

क्ररयापि। 
1784 

श्रातसरौम्यकुविन्द कन्दलयता वखाण्यमूनि त्वया 
गोणीविभ्रमभाजनानि सुबहन्यात्मा किमायास्यते | 

किं स्वेकं रुचिरे निरादभिनवं वे(सस्तथा तन्यतां 
यन्नोज्जन्ति कुचस्थ.रस््गमपि क्षोणीभुजां व्रहभाः।| २९ || 

कस्यापि । 
22 

1६ {171 ४ ^^१ 545¶रि।, 
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1185 
रे लाङ्गचिक निषश्याक्रोडे रोह पुरा यदद्राक्षीः | 
स्पदोस्पद्यत्रिदोषपात्तदविरलमजनिष्ट हेम नुषयोग्यम् || २६ || 

अच्युतस्य । 
1186 

दुगौ नदी दिधिलबन्धराव्रलसम्बिनी नौ- 
रभ्यन्नता जनमुत्रं विषमः समीरः | 
आरूढ वान्नि जकुदुम्बयुताभवनीन- 
श्तटकणेभ्रार कुर यत्सदृशं कुरस्य || २७ || 

स्यापि । 
118 

नकाः प्रांशुरसी घुणत्रणमयरो जीणौ वरत्रा इमाः 
कीलाः कृण्डनया व्रिदान्ति न महीमाहेन्यमाना अपि | 
आरोहव्यवसायसादसमिरं रीलृष संत्यज्यतां 
दुरे श्रनिक्ररे कृतान्तमहिपमरेत्रयव्रण्टारवः || २८ || 

कस्यापि । 
1188 

मोलिः स्वणकिंरीटकान्तिसनिरः केयूरभव्यै भुजौ 
स्वद्रत्याः किल कन्चुक्रिप्रभृतयो देवेति विज्ञाप्यसे | 
हत्थं कल्पनया कुशीरवनृपातंकारदाढ्यै वृथा 
नृत्यान्ते भवतो मविष्यति मषीमतावदषं वपुः || २९ || 

कस्यापि । 
1189 

भमी तिलास्तेलिक †नमेतां 
स्नेह(द वस्थां भवतोपनीताः | 

हेषोभविष्यद्यदमीषु नुनं 
नद न जाने किमिवाकरिष्यः || ३० || 

कस्यपि। 
1190 

किं व्यक्तीकुरुषे सरोजमुक्रुलाकारामुरोजभ्रियै 
ठलीनेन(धरपल्यवे कुसुमतां किं वा स्मितेनामूना | 



सक्ते गान्पोष्कय ९९.५५ 

अआकूतामृतरीतलाः भअरमयसे करि वा गिगो नागरी- 
मग्ध क्रामिनि क्रि मुधा घटयसि ङ्गीवे कटाक्षच्छटः || २९॥ 

1191 
वक्रा नैष तनृत्रिवनेनगतीगेह्नाति सानिस्मिन- 
स्मेरेदग्वलनैरमुष्य न मनाक्नेनः परावतत | 
हस्ते त्वरं म॒निदारकस्थ पतिता कल्याणि तन्नीषतां 
वेदीमाजनवाह्रमभणवषटरकर्मत्यपक्रैनयः || २२ ॥ 

1192 
सग्दाम मुधनि निपेहि गवेधुकानां 
गृञ्जामयीमुरसि धारय दाग्यष्टिम् | 
बाले कलावति तरिर पतितासि पद्यौ 
तद्टौहमन्यदपि भुषण्मेषणीयम् || २३ ॥] 

भे ध्रा व्रव्येते) 
1193 

भरतः कान्चनरेपगोपितवरिस्नाश्राक्रने सत्रतो 

मा भैषीः कलद्रा स्थिरो भवर न्निरं ठेवारयस्योपरि | 

तास्त्वं गतमेव कान्चरनमयी कलः स्थिरा तधरुना 
नान्तस्तत््रतरिचारणप्रणयिनो लोक्रा बहिवैदयः || ३५ || 

४ ऋम्यापि। 
1194 

ग | न यत्र॒ गृणवत्पात्रमेकमप्यस्ति. संनिधीं 
कस्तत्र भव्रतः पान्थ कपेम्बुप्ररणाद्रः || ३९५ || 

1195 
रक्ष पात्रगतं स्नेहं प्रदीपश्रीविवधनम् | 

प्रयास्यन्ति विनानेन भस्मततरं भव्रतो गृणाः || ३६ 
एतौ रानपितामहमहादेषस्य। 

1196 

को हि तुामधिरोहति डुनरिना दुग्धेन सहजनमयुरेण | 
नप्रं विकृतं मश्ितं केव्रलमद्विरति यत्स्नेहम || ३७ || 

क्रयादि । 
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1197 
दृहतर गल्कनिबन्धः कुपनिपतोपि कला ते धन्यः । 
यज्जीतनदानैस्त्वं तषमे नणां हंसि || ३८ ॥ 

1198 
यस्सहुणोपि सरलोपि तटस्थितापि 
मरदोहनोपि घ्रदध्रासि न॒रौसकम | 

वक्रात्मनो तेडिदादण्ड लदरेनदठस्य 

जानामि संमतिफटं तत्र कण्टकस्य || ३९ || 
1199 

हतरिराद्तानद्रपिमम्य भ्रमसि निव्यज्लः | 
तदिद द्ल्लिता केन निह्े संचारकौशर्म || ४० || 

1200 
अनिर निसिरविययं प्राणिति स्व्रत्पमगरु्त 

सपदि न विनिमीकस्याकरुकं त्वहवियोगान् | 
वपुरपि परमेदारयाचितं नाचिनं ते 
सुर(भिमघ्ुरभि वा यत्स्वमङद्खीकरोाषि। ४५९॥ 

1201 
अपि व्यक्तानि कस्तुरि पामरैः पटदाहूया | 
अले खेदेन भूपालाः करि न सन्ति महीतले ॥ ४२] 

केषामप्येते। 
1202 

जन्मस्थानं न खलु विमतं वणेनीयो न वर्णो 
दुरे पुंसां वपुषि रचना पटर करोति| 
यद्यप्येवं सकलखरभिद्रन्यगवोपहारी 
को जानीते परिमख्गुणं काक कंस्तूरिकायाः || ४३|| 

12023 विद्यापतं । 

क स्तुभमुरसि मुरारेः शिरसि दारी द्योतते पुरां जयिनः 
तनुजन्मानो जल्धेजग्मतुरि यतीं गतिं परय |] ४४ 

कस्यापि ¦ 
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1204 
तुल्यं भूभृति जन्म तुल्यमुभयोमूल्यं च तुल्यं वपु- 
स्तल्यं दाढयेमुदम्रटङ्कदलनं तुल्यं च पाषाणयोः | 
एकस्यालिठवन्दनाय विधिना देवस्मारोपितं 
तद्भारे विदितापरस्य तु पदाघातास्पदं देहली || *४९॥ 

1205 
तषर्तिः सारङ्गः प्रतिजलपरं भुरि विरतं 
घनैमृक्ता धाराः सपदि पयसस्तान्मति मुहुः | 
खगानां के मेघाः क इह विहगा वा जलमुचा- 
मयाच्यो नातौनामनुपकरणीयो न महताम् || ४६]; 

ऋस्याप । 
1206 

भ्रातः पञ्त्ररलावक मा कुरू संनोषमन्यनिधनेन | 
प्रातस्ततैव धातुवीमस्वं किं न जानासि || ४७ 

कस्यापि) 
120१7 

मलोत्सशे गजेन्द्रस्य मूर्धि काकः करोति यत् | 
कुलानुरूपं तत्तस्य यो गजो गज एव सः || ४८ || 

1208 
म्रासाह्रिततिक्थस्य करिणः किं गतं भवेत् | 
पिपीलकस्तु तेनैव सकुटुम्बोपि जीवति || ४९ ॥ 

12098 
बन्धनस्थोपि मतङ्कः सहस्रभरणन्षमः | 

भपि स्वच्छन्दचारी चा स्वोदरेणापि दुःखितः | ५० || 

1210 

ऊणी तरैष दधाति मैव विषयो वाहस्य दोहस्य वा 

तभिनीस्य महोदरस्य बहभिघासैः पलालैरपि 
हा कष्टं कथमस्य पृष्ठशिखरे गोणी समारोप्यते 

को गृह्णाति कपदकैरर्मिति ग्राम्थे्गजो हस्यते || ५९ || 

कषा पच्यते । 
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1211 
पिब पयः प्रसर क्ितिपान्तिकं 
कलय कांचन कन्चनशुड्लम् | 
हृदमव्द्यतमं हि यदौहसे 
भषण संप्रति केसरिणस्तुलाम् ॥ ५९२॥। 

भीमसिरर्पण्डितस्य । 
1212 र 

उदप्येच्ः पुच्छं शेरसि निहितं जीणेकुटिकं 
यदृ च्छराव्यापन्नद्धिपपिशहेतलेशाः कविताः | 

गृहागतं न्ये खुचिर मुषितं जम्बुक सखे 
किमेनस्मिन्करमा यदसि न गतः सिंहसमताम् || ५३ || 

महे स्वुराजत्य । 
1213 

यस्यां स केसरियुत्रा पदमावबन्ध 
गन्धद्विपेन्द्ररुधिरारुणिताङद्गणायाम् | 
तामद्य पव॑तदरीं पुतधृस्रलोमा 
गोमायुरेष वपुषा मटिनीकरोति || ५४ || 

कस्यापि । 
1214 

निप्कन्दामरग्रिन्दिनीं स्थपुटितेहिरां कतेरस्थ्ी 
जम्बालात्रिलमम्न्र कतमितरा खते वरादी सुतान् | 
द्रायां चतुरणेवोर्मिपरकेराष्ठातवितायाभियं 
यस्या एत्र शिरो; स्थिता वसुमती सा पोत्रिणी पुत्रिणी || ५९९॥ 

कस्यापि । 
1215 

शतपदी सति पाददाते क्षमा 

यदि न गोप्पदमप्यतिवितुम् | 
किमियता द्विपदस्य हनमतो 

। = 

जलनिधेः क्रमणे विवदामहे || ५६ | 
गृष्7्स्य् । 
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1216 
वृक्षान्दोलनमब्यते क्त नु गतं नमे स्वयुथस्य वा 
युकन्वेषणरोषसौख्यबहृठधेष्टा मुखोत्थाः क्र ताः । 
करारण्ये फकलपृणेगहयकुहरस्यान्येपु ता भीपिका 
भीतः संप्रति कोडिकाद्रलवलव्यालः कपे नृत्यसि ॥ ९७।। 

स्रीदामादरदेवानाम। 
| 187 
भाकण्ये गुज्जितरवं घनर्गाजितुल्यं 
सिंहस्य यान्ति वनमन्यदिभा भयाताः | 

~| [3 ् ०€ तत्नैव पौरुषनि।षेः स्वकठेन साभ 
दर्पोद्धुरो वसति वीतभयो वरादः || ५८ ॥ 

राड ध्ररस्य। 

अथं सामाम्यरानप्ररासा ।॥ -०९ ॥ 

1218 
सरस्वती स्थिता वक्रे लक्ष्मीः करसरोरुहे | 

कीर्मिः [किं कषिता देवर येन देशान्तरं गता || ९॥ 
सरस्वतीकुटुम्बम्य । 

1219 

तुलामारुदह्य रविणा व्रधिके निहितं पदम् | 
भवता शिरसि न्यस्यमयल्नेनैव भोगिनाम् || २॥ 

1220 
किं कृतेन ने यत्न त्रं यत्र स्वं किमसी करिः | 

कलौ चेद्भवतो जन्म काछिरस्तु कृतेन क्रिम् || २ ॥ 
1221 ॥ 

सवेदा सवदेसीति भिभ्या सस्नूयसे बुः | 
नारयो ठेभिरे प्रष्ठ न वक्षः परयोषितः || ४ || 

1222 
कोप्यन्यः कल्पवक्षोयं चकास्ति क्षितिमण्डले । 
यत्पाणिपह्वोप्येकः करुतेधः खरद्रमम् ॥ ९ || 

केष({म्येते । 
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1223 
देत्र त्वं जय यस्य राजति महाराष्रीकुचोचं कुलं 
लादीवाङ्दु नमे चेदिवनितानाभीगभीरे मनः | 
भभीरीकटिविस्तता मनिरसिर्भौडीकचदयामलः 
कणोटीरतिनिष्टुसे रणरसः कीसीमृखाच्छ यरः || ६ ॥ 

1224 
ते कौषीनधनास्त एव हि परं धात्रीफलं भुञ्जते 
तेषां द्वारि नदन्ति वाजिनिवहास्तैरेव ठम्धा क्षितिः | 
तेरेतन्समलंकरृतं निजकुलं कंवा बहु त्रुमहे 
ये दृष्टाः परमेश्वरेण भवता रुष्टेन तुष्टेन वा || ७ |; 

क्रयारप्येती। 
12:5 

सं म्रामाङ्खःणमागनेन भवत! चापे समारोपिते 

देवाकणेय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम् | 
कोदण्डेन शराः गरैररिरिरस्तेनापि भूमण्डलं 
तेन त्वरं भवता च कीर्तिरतुला कीत्यो चर लोकत्रयम् || ८ || 

कस्यापि । 
1226 

देव सखश्यदासि प्रसपेति जगलक्ष्मीखधोननैःञ्रव- 
अन्द्ेरावणकरस्तुमाः स्थितिमिवामन्यन्त दुग्धाम्बुधौ | 
किं त्वेकः पुनरस्ति दुषणकणो यन्नोपयाति भरमा- 
त्कृष्णं श्रीः हितिकण्ठमद्धितनया नीलाम्बर रोहिणी || ९ 

कस्यापि। 
122 

, किं वृत्तान्तैः परगृहगतैः किं तु नाहं समर्थ- 
सतुष्णी म्थातुं प्रङ्ृतिमुखसरो दाक्षिणास्यस्वभावः | 
गेहे गेहे विपणिषु तथा चस्वरे पानगोश्या- 
मुन्मत्तेव भमति भवतो वह्भा देव कीर्तिः || ९०|| 

मातङ्गःदिबाकरस्य। 
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1228 
युधिषिर भोमोसि चरिपरजुनो भव्रान् | 
प्रज्ञया सहदेवोलसि वाच्यता न कुल्स्यते।| १ 

1229 
चलिकणेदधीनाद्याः पुरा पत्चस्वरमागताः | 
पज्चत्वं न गताधित्रं स्ववि जीवति पत्चमे || ९२}; 

1280 
>, ख, ६ स्वहुणेमधितः शुद्धैरमिनैत्रेद्मगोरकः | 

विधत्ते कीतिकन्यायाः विधिराक्रीडक्रन्कम् || १२ 
५ 

क्रषामन्येनं। 
12371 

यदोादयामण्डितक्रान्तरेदा 

बाल्येपि गोपालजनस्य नेता | 

गोमण्डलं पासि बलेन युक्तः 
कथं न राजन्परुपात्तमोमि || ९४|| 

कछरयापि 
1232 

सादाङ्कस्य समाकुला करृतमनेरल्यन्तानस्तेनसः 
स्वि्नाङ्कस्य विकम्पमानहदरयम्यारूट मन्योभृराम् | 
लज्जां संत्यजतः क्रमं त्रमृरानो विघ्रान्वह्वन्पर्यतः 
क्केठो योधिजनस्य बक्तुमनमो मा मन्स ने विद्गिपाम।] ९९|| 

ऋस्यापि। 

1288 
नो कामः प्रतिहन्यते प्रणयिषु स्वप्न नाथ त्वया 
नैवाधः कुरूपे वृषं द्विगसना व्याला नते ब्रह्माः | 
नो बह्ययस्तव मूर्तयो न न ननुनित्यं जडानुयद्- 
यया नो विषमा चदृक्त्वमथ च र्यानः ल्लिनावीश्रः|| २६|| 

¢ कस्यापि । 
1234 

सिकतायां बरीरकण्टम्भयरव्रहरगलद्रक्त पाराम्बरव- 
मौद्यन्मातङ्गकुस्मोहन गतिलयुलिनर्मौक्तिकेः पाष्पतायाम | 
26 



२ वाङ धरपदटनिः 

संमामोद्यानभूमो तुरगखुर मुखोत्खातकृष्टस्थलायां 

जातं त्वत्वद्गव्रल्यां फल मतुलरसास्वाददद्यं जयश्रीः ||९७॥ 
फस्यापि। 

12335 
$~ ९ ~ उश्यद्रालइरश्रीर्दिशि दिशि दरानैरेभिराशागजानां 

रोहन्मूला सुरिरूरगपतिफौरत्र पातानकुक्षो । 
भस्मिन्नाकाशदेरो विकसितकुष्धमा राशिभिस्तारकाणां 
नाथ सत्कीतिवह्ली फलति फलमिदं बिम्बमिन्दोः डधाद्रम्।।९८॥। 

कस्यापि । 
1236 

्रानाहर देवर चन्द्रधवरान्नो चेसयोधेस्तदीं 

संप्रति त्वयि सैन्यवारणगेमेज्जद्धिराक्षोभितम् । 
सिन्दुरारणमम्बु मेघपट ीषीतोज्ज्ितं शक्तिषु 
स्वस्परेव दिनैः करिप्यति महीमाताम्रमुक्तफलाम् || ९९॥ 

कस्यापि ) 
12द 

दपान्धगन्धगनजकरम्भक्रपाटकुट- 
संक्रान्तिनित्रवनरोणितश्ोगश्रोचिः | 
वरेत्येलेोकि युपि कोपक्रषायकान्तिः 
कााकटाक्ष इव यस्य करे क्रपाणः || २० || 

कस्यापि 
1238 

न्दु निन्दति चन्दनं न सहते मद्ीसजं नेहते 
हारे दे सिताश्रमुज्ति बिसस्तोमं निगृह्णाति च | 
शीमूषाक महीधरेषु विषिनेष्वस्भोभितीरेषु च 
त्वत्कीतिस्त्व्रदरिप्रिया च त्रिलसस्युचचःस्फुरत्पाण्डिमा || २१॥ 

कस्यापि 
1239 । 

कृष्णत्वं घनमण्डलस्य गितं लप्र मुखे स्वह्टिषां 
लि द्र ग् सि [4 £ < चुदधाम जगाम तावक्रमनिं गजिमेबरहृन्दुभिम् | 
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वृष्टिस्त्वस्परिपन्थिपार्थिववधुनेत्नेषु चक्रे स्थितिं 
चापं ते वबसुधाधिनाथ बलभित्कोदण्डकान्तिः न्रता || २२॥। 

कस्यापि, 
1240 

सिन्दूरं सीमन्तास्स्मितं मुखांहैरि राजवनितानाम् | 
यस्य प्रतापयशसी इरतः स्म सदृग्गुणासहने | २३॥। 

शरीधनण्देश्रानाम् । 
1241 

अभिमतफलदाता स्वरं च कल्पद्रुमश्च 
प्रकटमिह विदोषं कंचनोदाहरामः | 
कथमिव मधुरोक्तिप्रेमसंमानमिभरं 
तुकयति सुरशाखी देव दानं त्वदीयम् | २४|| 

क्र स्यापि । 
1:42 

कल्पद्रुमो न जानाति न ददाति वृहस्पतिः | 
अयं त जगतीजानिजोनति च ददाति च || २९॥ 

कर्यापि। 
12483 

नालिङ्गन्ति कुचद्यं भवदिभपरोत्तद्धक्म्भदय- 
त्रसद्रेणिरताखु नैव दधति प्रीतिं तव्रासिभ्रमात् | 
भरूभङ्गान्भवदीयदुपेरधनुभ्रान्स्या भजन्ते नते 
वेरिक्षोणिभुनो निनाम्बुजदृशां भूमण्डलाखण्डल || १६|| 

1244 
भत्राष् रिपुसेनाख नेतरत्तवं महामहा: | 
खद्गान्तर्भिजमेवैकमब्रा्चीः संमुखं मुखम् ॥ २७॥ 

1245 
देव त्वहिजयप्रयाणविरसत्सद्रानिरानिव्रज- 
सुण्णकष्मातरलीनपांङ्खपटलप्राप्रानिमेषक्षणाः | 
सुत्रामा बह मन्यते कणिपरतिं पातालमुलस्थितं 
सोप्युहामकरीन्द्रदुधरभरङ्गान्तः सहलक्षणम् || २८ ॥ 



दाङ्कघरपद्धनिः 

1246 

अत्युक्त। यटि न प्रकुप्यसि मृषावादे न चेन्मन्यसे 
तद्रू मोद्धतकीनेनेन रसना केषां न कण्डूयते | 
देच त्वत्तर्णप्रतापनपनन्वासावकती रोषिताः 
सर्वं दारिययस्तवरारिवनितनिताम्वुभिः पुरिताः | २९॥; 

केषामप्येत , 

| - प 

अथ [वर।दपए्रराजवणनम् | 9२ ॥ 

1247 
गायन्तु (केनरगणाः सह क्रिनरौभिः 
श्गमनन्द्र विखरेधु हिमाचलस्य | 

टा टन्दकुन्ददनयवारमुणालनार - 

नाहार स्[रर्रत्[स(सनतं यृञस्न || * | 

भावाल्साक्रिककवः । 
1248 

कृभेः पारोत्र यष्टम नगपनिरसं। भाजन भूतधत्री 
तेलापुरःममद्राः कनक्र{गरिरयं वृन्तवार्भप्ररोहः | 
अर्भिश्चदटांदारोनिगेगनमरिनिगा कज्नलटं दह्यमाना 
दातु श्रणोपनंगा जयाति रघुपते त्वरन्प्रतापप्रदीपः || २॥| 

हन॒मत. ¦ 
12498 

तत्कृतं यन्न केनापि तदृतं यन्न केनत्रित् | 
तत्सापितममध्यं यरद्वक्रमाकण भूभुजा || ३ 

1250 

हस्ती वन्यः सफटिकघटिते भित्तिभगि स्वविम्बं 

[ प्रतिगज इति त्वद्विषां मन्दिरेषु | 
दन्ताधताहरितदशनस्तं पुनर्वाक्यं सद्यो 
मन्द मन्दं स्पराति करिणीद्राट््या तिक्रमाकं || ४ || 

कयोरभ्येसो । 
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1251 
हभ्यत्कृ्टासिपिषटोत्कटकरटिघटाकुम्भक्रटाव्रटान्त- 
िध8यूताखक्तटिन्यास्नटनिकटनटत्कौणपाडह्हासा | 
श्रीभोज त्वद्रगद्मा प्षतभटव्रिकटोरःस्थलचोटकुप्य- 
दरप्रोघत्रोरिकोटिप्रकटतचरटचटारान्दरौद्राभनवरद्रक् || ५ ॥ 

1252 
भो भोः श्रीभोजदेवं श्रयत त्रिनयतः ठाच्रत्रः प्लन्तव्रगीः 
प्रणत्राणायनो वा न भव्ति भवतां क्राप्यरण्यं इारण्यम् | 
मलत्त्रा मातद्धकुस्भद्ितयमिति पुगा क्रुरव्रत्तिभिनन्ति 
क्रद्धः चुद्धान्तकरान्ताक्ुचकलत्रायुगं गंदसासिहतावः ||&|| 

 _ 1258 
श्रभोज साम्यं तत्र कल्पवृक्षः 
सदा व्रदान्योपि कथं प्रयातु | 
यतो भवहूनषपटविपर- 
हव्येन कक्षिभरिरस्य भता || ७ || 

णन दृवनम्धरपान्डतमय | 
1254 

मन्दश्न्द्रकरिरीटपजनरमसे तृष्णा न कृष्णाचने 
स्तम्भः रमुनितस्विनीप्रणतिषु व्यम्रो न धातुगेह | 
अस्माकं परमढनोस्ति वढने न्यस्तेन संराक्ितः 
पथ्व्रीराजनरेश्चराडिति तृणं तत्पत्तने पृञ्यते || ८ || 

विनायक्रपण्डितस्य। 
1255 

आ विन्ध्यादा हिमद्रेविरन्रिनतवरजयस्तीथयात्राप्रस ङ्ग - 
दद्रीतरेषु प्रहतो नृपतिषु तिनमत्कंधरेषु प्रसन्नः | 
आयौवर्त यथा पुनरपि कृतवान्ग्लेच्छविच्छेदनाभि- 
देवः शाकंभरीन्द्रो जगति विजयते वीसरक्षोणिपालः ॥९॥ 

1256 
रुते संप्रति चह्ित्रागतिलकः चाक्रंभरौभूपतिः 
अरीमान्वि्रहगज पष विजयी संतानजानात्मनः | 



४०६ धरपत्निः 

अस्माभिः करदं व्यधायि हिमवद्िन्ध्यान्तराकं भुवः 
दोषस्वीकरणाय मास्तु भवतामुद्योगद्धन्यं मनः || ९० || 

एतौ तरगक्पतिपाषाण यत्त यूप प्रशस्तः । 
125" 

मा चक्र चक्रिविरहञ्वरकातरो भूः 
संकोचमम्बुज न याहि न यामिनीयम् | 
हम्मीरभूपहयटापविदीणभुमि- 
रेणुत्करेरयमकरि दिवान्धकारः || ९९ || 

कस्यपि। 

1258 

राजन्नाजमृगाड्कः हांकरकवे किं पञ्चिकायामिदं 
नरीकः कस्य तवैष देव शृणुमः संपठयतां पठ्यते | 
एतसामरवतिन्दखन्दरद्शां द्राक्चामरान्दोलना- 
द्द्ेलद्ध नवदिक_ङ्कणरणत्कारः क्षणं वयताम् || ९२९ ॥ 

1259 
भं दानववैरिणा गिरिजयाप्यपै हरस्याहतं 
देवेत्थं जगनीतके स्मरहराभावे समुन्मीरति | 

गङ्ख सागरमम्बरं चाशिकला रोष प्रथ्वीतंलं 

सवेकज्ञत्वमधीन्रत्वमगमच्वां मां च भिक्त न्निता।|| १३॥ 
एतौ संकरकवेः। 

1:60 

पृथ्वीं श्रीमदनङ्कभीम महती तदेष्टनं वारिधिः 

पीतोसौ कलदोद्धत्रेन मृनिना स व्योभ्चि खद्योतवत् | 
तद्विष्णोदैनुजाधिनाथजयिनः पुं पदं नाभव- 
हेवश्चेतसि वतेते तव सदा त्वत्तो महान्नापरः || ९४ 

सार्बैभोमस्य । 
1:81 

खक्रः पप्रच्छ पन्थं कथय मम सखे नास्ति स क्रापि देशो 
वस्तुं नो यत्र रात्रिमेवति भुवि खगायेति स प्रत्युवाच । 
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नीते मेरौ समाति कनकवितरणेः शओजगंहेवनाघ्ा 

सूर्यनन्तर्हितेस्मिन्कतिपयरिवसेवौसरद्वैतदशिः ॥ ९९|| 
कस्यापि । 

12682 

मुखे हारावाप्रिनयनयुगले कडङ्कणभसे 
नितम्बे पन्नाली सतिलकमभूत्पाणियुगलम् | 
शरण्ये श्रीकणे स्वदरियुवतीनां विधिवदा- 
दपु्वायं भूषाविधिरहह जातः किमधुना || ९६ ॥ 

कस्यापि) 
1263 

कीर्षिः कैतववीरसरद्र भवतः स्वर्वाहिनीगाहिनी 
दिक्पालानलिलान्परीत्य दधती पाण्योः प्रतापानलम् | 
सप्राम्भोनिषिमण्डलान्यधिगता स्वय्येकपलीत्रत- 
ख्यस्य विष्णुपदं स्प्रदत्यनुदिनं रोषस्य रीषण्यपि ।|९५७।| 

कस्यापि । 
1264 

विन्ध्याद्विः करिसाधने निरुपमो रलाकरः कोराभृ- 
त्सौगन्धी मर्याः परिचराः सर्वेपि विद्याधराः | 
विश्वाज्लापरिप्रणं त्रितरणं देशोप्यहो दक्लिणः 
पाण्याखण्डल वीरमषाण्डय भवतः कि कि न लोकोत्तरम् ||९८।। 

सुवदोनकषे । 
"2365 

तत्राङ्गणे खन्दर वीरपाण्ड्य 
मतङ्गजाः शृद्धुखिनौ विभान्ति | 
आवासदानादरिभुपतीना- 

मारान्तशैला इव सापराधाः || ९९ ॥ 
कस्यापि) 

1266 

मुश्चति मुज्ति कोरां त्यजति त्यजति क्षमामाङ्ु | 
भजेनदेवकृपाणे भजति च भजति प्रकम्पमरिवर्गः || २०|| 



४ दाङ्धरपद्दतनिंः 

अथारिपलायनम् । `७४ 
1267 

अआध्याक्षीन्ना लद्ामयमयमुदन्त्रन्तमतर- 

दरराल्यां सौमितेरयम्पनिनायौपधित्रराम् | 
हति स्मारं स्मारं त्वदरिनगरभित्तिजिखितं 

हनुमन्तं दन्तेदेराति कुपितो राक्षसगणः || ९ |] 
करस्यापि। 

1:68 

रानन्ानमता न पाठयति मां दैत्योपि तुष्य स्थिताः 
भ्त 

कृत्जे भोजय मां कमारसचित्रेनव्यापि किं भुज्यते) 
इत्थं र।जनशुकस्तवारिभवने मुक्तोभ्व्रनैः पञ्नरा- 
नितस्थानवरोक्य इुन्यवर्भामेकेकमाभाष्ते || २ 

कस्यापि । 
12689 

क्रत कराघातक्रीडाखग्येन व्रियुज्यते 
चकुलत्रिटपिन्स्मतव्यं ते रसासत्रसेचनम् | 
चरणघ्रडनाबन्ध्यो यास्यस्यशोक सद्ोकता- 
मिनि जनपुरत्यागे यस्य द्विषां जगद्ः खियः || ३ | 

1270 रत्यक्रस्य। 

क्रामन्त्यः न्नत्कोमनराङ्खकिगलद्रक्ः सदभोः स्थलीः 
पादः पातिनयावकेरित्र गलद्भन्पागब्रुभौताननाः | 
सता भतृकरातररस्त्रिनकरास्त्त्रच्छन्रुनार्योधुन। 
सावाभि परितो मन्ति पुनरप्युद्यद्भितव्राहम इव || * | 

कस्यापि। 
1441 

ष्तेणं कान्तारागप्रसरत्िलसन्म(नसरातिः 

ष्णं चालोत्सङ्गे द्रिजक्रुलरवराक्ृटद्दयः | 
ष्णं पच्चध्वानश्रनिपलरक्रिनो यद्धयभरा- 

हसन्पप्रोरण्ये रिप्रत्रनिपारस्थितिमव || ° || 
रवद्मनिषाण्डतस्य) 



भेरिपिरासनम २०९. 

1272 
नन्तरीमुज्डितभूषणां कलगिरे गोमोद्रमं विभ्रतीं 

वपरता व्रणिनायरा (विवसनां मीर्करारमातन्नतीम् | 

रोग्यं। चण्डतुवारपातभयामालिद्गच कष्ठे भुं 
स्यां मृति दयितामि वातिरसिकां व्वद्विद्विषः शेरते || £ || 

नल्व । 

1278 
यततः पान्थ पन्था व्रजति ननु कथं स्थावर वत्मे मुग्। 
माग पृच्छामि पच्छ स्थिनमिदमिर त चिस्मितं नीनम् जच | 
सध्त्रनिं व्रद्यपेनभ्वनि मत्रति वच्ितमद्रन्णनत्रा 
टस्यन्ते दावम: पथि पथिकविरैस्त्वद्धिषां नाथ नायः ||*५] 

| तग्मापि | 
1277.1 

भृसपक्ररजोनिपातमनिनाः स्वस्माद्रदास्पन्युताः 
सामान्येरपि नन्तुभिः कर्तन निन्तराटुगासिद्खिनाः | 
संरप्नाः करचिदेकेताम॒पगताः क्रापि प्रदाः 4 
स्मुप्ताः क्रापि च सारिवन्प्रतिगकतं भ्रान्तास्तवासिसरिजः ||८|| 

1275 
सारकाननयुक्तामि सालक्राननत्रा्नाः | 
ह।रात्ररुद्धकण्ठापि तरिदार(रिविद्स्लत्र || ९ || 

1276 
आन्ति सीमन्तरत्ने मरकननिचिते देमतःन्टरपय 
लुत्रा्यां मेखलायां कनकमणिनुलाकोटियुग्मे गृीते || 
दोणं बिम्बोखकान््या रबदरिमृगद्रकामिस्वरीगामरणतर 
राजन्गुख्ाफलानां खन इति उतरा नैव दर् हरन्ति || १०|| 

ऋ ष्रमिप्यन | 

1317 

कषद्धिः सिचयाष्चल।न्यतिरसात्कौवोद्धेरालिद्गनं 
गृह्णनिः कचमालिखद्धिरधरः तरिभ्रामव्रद्धिः करौ | 
27 



९.० श्राङ्षश्पदतिः 

प्रत्यक्षेपि भवद्विरोषिनृपतेरन्तःपुराणामहो 
विकृष्टं तित्येर्विरैरिव वंने किं नाम नो चैशितम् | ९९ ॥ 

गभीधनद्देवानाम । 
1248 

त्वद्ैरिणो व्रीर पलायितस्य 
प्रकाठयन्नक्तमरण्यमामम् | 
कु कानुरासादाभिनन्दनीय- 

स्तद्गषु लभा निजमन्दिरिषु | ९२|| 

1279 
र। मन्द्रिपस्ने भयविद्रनस्य 
भारत्वचं कण्टकिना वनान्ताः | 

स्रवा कि तानुभविष्यनीति 

स्यप।टयर्द्रष्रमिवाक्षराणि || ९२ | 

1280 
स्नाताः प्रावषि मेघतरान्नसनिकैः संरूढदुवाङर- 

९ 
व्ाजनानिकुशाः प्रणारसनि ठस नित्रापाज््रलीन् | 
प्रासाद(स्नव {बद्धां परिपतरकरु यस्थापिण्डच्छला- 

वन्ति प्रलव्रासर लिजपनिप्रेताय पिण्डक्रियाम् || १४|| 
केषामप्येते । 

अथ राजनीतिः । 9५ ॥ 
1281 

राजास्य जगतो हेतुवरदधेव्रेद्धामिसंमतः | 
नयनानन्दजननः दादा इव वारिपेः॥ ९॥ 

1282 
धार्मिकं पारनपर सम्यस्परपुरंजयम् | 
राजानमभिमन्यन्ते प्रजापतिमिव प्रजाः || २॥ 



ससि नीति. ९९१९ 

1288 
पजन्य इत्र भूतानामाधारः प्रथिवीपतिः। 
विकठेपि हि पजन्ये जीव्यते नतु भूपतौ | ३ |, 

1284 
पजां संरक्षति नृपः सा वघ्रेग्रति पार्थिवम् | 
वधनाद्रक्षणं अयस्तन्नारोन्यन्सदप्यसत् || ४ ॥| 

1285 
आत्मानं प्रथमं राजा चिनयेनोपपादसेन् | 
नतोमस्यास्ततो भृत्यांस्ततः पुत्रास्ततः प्रनाः||५।| 

1 2886 
राक्ति पर्मिणि धामाः पपि पापाः समे समाः | 
रोकास्तमनुवतेन्ते यथा राजा नथा प्रजाः || ६॥| 

128 
नृपाणां च नराणां च केवरं तुर्समूतिना | 
आधिक्यं तु क्षमा धेवेमाज्ञा दान पराक्रमः || ७ || 

1288 
सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापानरननन्पगः | 
विनीताठमा हि नृपतिभूयसीं ियमश्रुते ॥ ८ || 

1289 
पजा न रद््रयेद्यस्तु राजा रक्ताहिभिगुगैः | 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरथेक्रम् || || 

1290 
अजामिव प्रजां हन्याद्यो मोहात्पथिवीपतिः| 
तस्यैका जायते तुत्नि्ितीया न कथंचन || ९० | 

1281 
प्रजापीडनसंतापान्समुद्धूतो इताशनः | 
रान्न: न्नियं कुर भाणल्नादग्ध्वा विनिव्रतेते || ९१ || 



११ शादुःधरग्यद्मि 

{292 

यथा बरीनानूरः मृष्मः प्रयत्तेन[भिवार्धनः| 

फएरपदा भव्रल्क्राते तद्रह्लोक्र;ः सरन्निनः ||१२॥ 

129: 
हिरण्यमान्यरनानि गनेन्द्राश्चरापि वाणिनः | 

नश्ान्यदपि यसितित्पजाभ्यः स्थ्रान्मदी पतेः || १,३ || 

1294 
उल्स्वानाःप्निगोपयन्कसुमितानिन्येदघरन्त्रभय- 
यन्यद्यादमयन्प्रध् तखयन्विश्चनयन्संहतान् | 
कोक्जान्कणटकिना वर्लिनिरमयन्म्तानान्पनः सेचय. 
मकिक्रार इव ग्म्रोगनिपुणो राजा निग नन्दति |} ११) 

1295 
अकरत्मा निनत्डारय रक्षां या विजिगीषते | 

स नपः परिधानेन वृदरमादिः पुमानिव || १५ || 

1:96 
तिनिगीषररि मित्त पाष्णप्रारोथ मध्यमः | 
उदासीन(रतमा्ताविरित्यषा नृपनः स्थितिः || १५६ ॥; 

129 धर 
(ितिषोध सथा सपः फटाटपिभप्रकरः | 

नथाटम्बरवान्राना न फः परिभूयते || ९७ || 

1:98 
भन्पिरधि न योद्धव्यं करि पुनर्बिदितः कारैः| 
प्ण विनवमंददः प्रपानपुरुपन्षयः |} ९८ || 

1:99 
भृर्मासन्तं हिरण्यं तरा विचनस्य फलत्रयम् | 

१ - + 

माम्प्यरुणनि यद्येषा न तन््रयाप्कथंनन || १९ 



गल नानिः २१३ 

1300 
समेव हि प्रयोक्तव्यमादौ काथै विजानता | 
सामसिद्धानि कायाणि विक्रियां खान्तिन क्रचित् || २०॥\ 

1301 
न वश्यसेदमिज्रस्य भमिच्रस्यापि न वरिश्चसेत् | 

निश्वासाद्धयमुत्पन्नं मूलान्यपि निकृन्तति || २१ ॥। 

1502 
चापैः संधितस्यापि न विन्रासं त्रद्रिपाः | 

र!ज्यलोमभोद्यनो वृच्रः दाक्रेण दापथतनः || २२|| 

1303 
उपक(रगदीतेन रारण चात्रुमुद्धगेत् | 
पादलम्रं करस्थेन कण्टकेनेव कण्टकम् || २३ | 

1304 
नोपेन्तितत्यो त्रिद्रद्धिः शाचुरल्प(ग्थनक्षय्रा | 
वह्धरल्पोपि संबद्धः करते भस्मसाद्कनम || ९४ ॥) 

1305 
कोभ संकोचमास्थाय प्रहारानपि मप्रयन् | 
काले क्राठे च मतिमानुनिठेत्करपणसभेवत् |} २९ 

1306 
त[वद्कयस्य भेतत्यं व्राव्द्धयमनागतम् | 

जागतं तु भयं दृष्टा प्रतनेव्यममीनवत || २६ || 
130१ 
धृरप्यलितिः परः | 

हितमारण्यमाषधम् || २७ |} 

1308 

यच्छक्यं म्रसितं प्रासं प्रस्तं परिणमेच्च यत् | 
हितं च परिणामे स्यात्तदाद्यं मनिमिच्छता || २८ ॥ 

षरोधि ह्तिर्वान्बन व् 

तो देहजो व्या 



२९४ दाङधरपडतिः 

1809 
मा तात साहसं कार्षीर्विमवैगेवैमागतः | 
स्वगात्राण्यपि भाराय भवन्ति दि त्रिपयेये | २९ |] 

1810 
मा त्वं तात बले स्थिता बाधिष्ठा दुबेलं जनम् | 
नहि दवेलदग्धानां कुले किच्रिसखरोहति || ३० ॥ 

1811 
यानि मिथ्याभिभूतानां पतन्त्यश्रूणि रोदता | 
तानि संतापकान्त्न्ति सपुत्रपडुवान्धवान् || ३९१ | 

1312 
व्राह्मणेषरु चये दयुराः खपु ज्ञातिकूठेषु च| 
नृन्तादिव करं पक्रं धृतराष्ट्र पत्तन्तिते।|| ३२|| 

1818 
देवव्रह्मस्वपुष्टानि सैन्यानि प्रथिवीपतेः | 
युद्धकाले विरीयेन्ते सेकताः सेतवो यथा | ३२ || 

1814 
प्रणीतश्राप्रणीतशथ्च यथार्मर्दैवतं महत् | 
एवं वरिद्वानविद्वंध व्राद्मणो देवतं महत् || ३४|| 

1815 
अदेवं दैवतं कुयुर्देवरतं चाप्यदैवतम् | 
लोकपालान्सजेयुश्च लोक्रानन्याथ कोपिताः || ३९ ॥ 

1816 
युगे युगे चये धमौस्तेषु धेषु ये द्विजाः | 
तेषां निन्दा न कतेव्या युगरूपा हि वे हिजाः ॥ ३६ | 

187 
आक्रम्य यह्टजिभुक्तं परिक्षीणे बान्धवैः | 
गोभिश्च नपशादूर राजस्याद्ििश्चिष्यते || ३७ || 
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1318 
गतश्रीगेणकान्द्रोटे गतायु [नेकित्सकान् | 
गतश्रीथ गतायुञ्च ब्राह्मणान्देष्टि मारत ॥ २८ || 

1819 
बुद्धौ कलुषभूतायां निनाशे समुपस्थिते | 
अनयो नयसंकारो बदयान्नापसपति || २९ ॥ 

1820 
म॒ काठः खङ्गमुद्यम्य हिरः क्रन्तति कस्यचित् | 
कालस्य बल्मेतावद्धिपरीताथदरनम् || ४० || 

1321 
जानच्तपि नरो दैवसकरोति त्रिगर्ईितिम् | 
न कम कस्यनिष्टोके गर्हितं रोचते कृतम् || ४९, 

18322 
मा तात संपदामम्रमारूढोस्मीति चिश्रमीः | 
दूरारूढपरिभंराविनिपाता हि दास्णः || ४२ | 

1323 
कितवा यं प्र्सन्ति यं प्रदसन्ति चारणाः | 

यं प्रदांसन्ति बन्धक्यः स पाथं पुरुषाधमः || ४३ | 

1324 
राजानो यं प्रदांसन्ति यं प्रदांसन्ति च द्विजाः| 

साधवो यं प्रशंसन्ति स पाथ पुरूषोत्तमः || ४४ || 

1325 
प्रज्ञागुप्ररासीरस्य (के करिष्यन्ति संहताः | 
गृदीतच्छत्रहस्तस्य वारिधारा इवारयः ॥ ४९ ॥ 

1326 
बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दारुणः | 

त॒णैधि पीयते रज्जुबेध्यन्ते दन्तिन तैः || ४६ ॥ 



| । 

क 
१११. प्राङ्क्धरपद्ानि 

1327 
ताटिनोपि दुरुक्तोपि उण्डितोपि मटीमुना | 
म चिन्तयति गः पापं स मृत्योर्न मरीमभुनाम् ॥ ४७|| 

1328 
यनाहतः समभ्प्रेनि द्वारे तिष्ठति सवदा | 
पृष्टः सस्यं मेनं त्रूने स म॒त्या मलीमुनम् || ४८ || 

1329 
सा्स्सं मत्वग क्रूर स्तव्यं व्यसनिनं शदरम् | 

असर्तृ्मभक्तं न स्यनद्धत्यं नरापरिपः || ४९|| 
1880 

रिक्ताः कर्मणि पटवस्तुप्रास्त्वरमा भवन्ति ये मृत्याः | 
तेषां जकेकरसामिव पुणौनां रिक्तता कायौ || ५० || 

21331 

क्रतं व्यसनिनं लुच्यमप्रगल्ममथाक्ररम् | 

मृग्वमन्यरायक्रतारं नाधिपत्य निय।जयेत् ।| ५९ || 
1382 

निनोनिर्मिविना राल्यं नास्ति मुषे हि केवलम् | 
तरमादनी विवातध्या रक्षितव्याः प्रयलतः || ९२ ॥ 

1388 
वरेदतवेदाद्गतच्वज्ञो जपमपरायण 

र „+ 

आीतादरपरो नित्यमेष रज्ञः पुरोहितः || ५३ | 

1384 
क्रमागतो नितमतिः सत्रभावपरीक्षकः | 
पीरो यभोक्तवादी च दून एवर॑विधो मतः|| ९४ || 

1835 
परव्रीणो वाक्रपटु्षोमान्स््रामिभक्तश्च निव्यराः | 
अलुब्धः सत्यनदो च भणण्डागारिक इष्यते || ९९५ ॥ 
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18386 

मेधावी वाक्पटुर्षरी ठकघुहस्तो जितेन्द्रियः | 
पररालपरिज्ञाता एष रेखक उच्यते || ५६ 

188 
हद्धिताकारतत्छनज्ञो बलवान्परियदद्दौनः। 
समयज्ञः स्वामिभक्तः प्रतीहारः स उच्यते|| ९७ 

1338 
दुरोथेशासखनिपुणः कृतशखकरमी 
संमामक्ेकिचतुरथतरङ्गःयुक्तः | 
भवुर्जिदे राव रागोभिमतः स्वतन्त्रे 
सेना पतिनरपतेविजयागमाय || ९८ ॥ 

1339 
काणाः कुन्जा्च षण्डाथ नथा वृद्धाश्च पङ्गवः | 
एते चान्तःपुरे नित्यं नियोक्तव्याः क्षमामृना || ५९ ॥ 

1340 
पक्रान्नमिव राजेन्द्र सवसाधारणाः लेयः | 
परोक्षे च समक्षे च न तासां विश्रसेत्खधीः ॥ ६० | 

1341 
सूकषमेभ्योपि प्रसङ्गभ्यः लियो रद्य हि सवदा | 

योहि क्ल्योः शोकमा युर लाः || ६९ ॥ 
18342 

महिष्या दष्टया भाव्यं गृहकार्येषु दक्षया | 
खु संस्करतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया || ६२॥। 

1343 
धर्मरालराथेकुशलाः कुलीनाः सत्यवादिनः | 
समाः इत्री च भित्र च नृपतेः स्युः सभासदः || ६३) 

1344 
नसा सभा य्न सन्ति ब्रृद्धा 
वृद्धानतेयेन वदन्ति परमम् | 

28 
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नासी धर्मो यन्न न चास्ति सत्यं 
न तत्सत्यं यच्छलेनानुविद्धम् || ६४ || 

1845 
सभावा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्चसम् | 
अघत्रुवन्विन्रुबन्वापि नरो भवति किल्विषी || ६९ ॥ 

1846 
तस्मात्सभ्यः सभां गत्वा रागदरेषविवलितः | 

वचस्तथाविषं त्रुयाद्य्था न नरकं व्रजेत् || ६६॥ 
134१7 

माता पिता गुरुश्रौता भाय पुत्रः पुरोहितः | 
नादण्डो नाम राज्ञोस्ति स्वपर्म यो न तिष्ठति || ६७|| 

1848 
अवध्यो ब्राह्मणो ब्राकः खी तपस्वी च रोगवान् | 
क्रियते व्यङ्गता दयेषु ततो दौषैन लिप्यते || ६८ | 

13849 
तु हेन्य्रान्महीपाले दूतं कस्यचिदापदि | 

तदन्ता तु नरक्रमाविशोत्सनित्रैः सह ॥ ६९|| 
1850 

विरोधय महीपार मान्तिक्नालमङेषतः | 
अयुक्तो नाति स्थातुमस्यां मन्त्ररहस्यतित् || ७० || 

1851 
मन्त्रतन्त्रार्पितप्रीतिदेरकालोनितस्थितिः | 
यश्च रल्ञि भवेद्रक्तः सोमात्यः पथिवीपतेः || ७९॥ 

1852 
अन्तःसरैरकुटिकैः ख्ञिग्धेः उपरीक्षितैः | 
मरितिभिधायेते राज्यं सुस्तम्भैरिव मन्दिरम् || ७२ || 

1858 
नर पतिहितकतो द्रेप्यतां याति लोके 
जनपदहितकतौ त्यञ्यते पार्थिवेन्द्रैः | 

गन 

त 
॥4 1 
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इति महति विरोपे वतैमाने समने 
» न॒ पतिजनपदानां दुलभः कायकत ॥ ७३ || 

1354 
षट्क्रणा भिद्यते मन्तथतुष्कणेः स्थिरो भरेत् । 
द्िकणस्य तु मन्त्रस्य त्रह्मन्यन्तं न गच्छति || ७८ || 

1355 
एकं हन्यान्न चा हन्यादिषुमुक्तो धनुष्मता | 
बुद्धिङरद्धिमतोत्छष्टा दन्ति रर सराजकम् || ७५ ॥ 

1856 
न तच्छखरैन नगिन्द्रैने दयम च पनिभिः। 
काथं संलिद्धिमभ्येति यथा बुद्धया प्रसाधितम् || ७६ || 

135"7 
दुर्योधनः समर्थोपि ढमेन्त्री प्रलयं गतः | 
राज्यमेकथकरोनैः सुमन्ती चन्द्रगुपमकः || ७५७ || 

1358 
अद्रण्वन्नपि बोद्धव्यो मन्तिभिः प्रथित्रीपतिः | 
यथा स्व्रदोषनादराय त्रिदुरेणाम्निकासुनः || ७८ || 

1858 
प्रष्टो च्रूृते न सस्यं तं परिणामे सुखाव्रहम् । 
मन्त्री चेसियवक्ता स्यारकरेवलं स रिपुः स्मनः || ७९॥ 

18360 
सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियत्रादिनः । 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता ्नोता च दुलभः || ८० || 

1361 
दुगोणि राज्ञा कायौणि सजलानि दृढानि च| 
व्रव्यमन्तं च तेष्वत स्थ(पनीयं प्रयलतः || ८९ || 
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1862 
दुशं बहुविधं ज्ञेयं पर्वतस्य जलस्य च | ,. 
प्राकारस्य वनस्यापि भूमेरपि भवेत्करचित् ।| ८२ ॥ 

1868 
न गजानां सहस्रेण न लक्षेण च वाजिनाम्] 
तथा सिद्धयन्ति कायणि यथा दुगेप्रभावतः || ८३ ॥। 

1364 
विषहीनो यथा नागो मदहीनो यथा गजः| 

सर्वेषां बदयतां यति दुगेदीनस्तथा नृपः | ८४ || 
1365 

दातमेकोपि संप्रत्ते प्राकारस्थो धनुषेरः । 
तस्माहृगे प्रशंसन्ति नीतिशाखविरो जनाः | ८९ ॥ 

1866 
वित्रिधाः पुरुषा राजत्नुत्तमाघममध्यमाः | 
नियोजयेद्यथावत्तांखिविपेष्वरापि कमसु || ८६ || 

1867 
तुल्याथं तुल्यसामथ्यं ममेन्ञं व्यवसायिनम् | 
अधराज्यहरं भृत्यं यो न हन्यात्स हन्यते || ८७ ॥ 

1868 
नितिदोषं यदा राजा समं भृत्येषु तिष्ठति | 
तत्रोद्यमसमथोनामुत्साहः परिदीयते ॥ ८८ ॥ 

1569 
प्रसादो निष्फलो यस्य क्रोधो यस्य निरर्थकः | 
न तं भतोरमिच्छन्ति वृद्धं पतिमिवाङ्गनाः || ८९ || 

1870 
स्यजरस्वामिनमत्यु्मस्युभारकृ पणं स्यजेत् | 
कृपणादविरोषन्ञं तस्माच कतनाङ्रानम् | ९० ॥ 
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181 
अविवेकिनि भूपाठे नदयन्ति गुणिनां गुणाः| 
प्रवासरसिके कान्ते यथा साध्व्याः स्तनोन्नतिः || ९९ ॥ 

1872 
किंशुके किं इकः कुयात्फलठितेपि बुभुक्षितः | 
अदातरि सम॒द्धेषि क्रं कु्युरुपजीविनः | ९२॥ 

1878 
सेवया धनमिच्छद्भिः सेवक्रैः पररय यस्तम् ) 
स्वातन्द्यं यच्छरीरस्य मुहेस्तदपि हारितम् | ९२ ॥ 

1874 
वरः वनं वरं भक्ष्यं वर भारोपजीवनम् | 
पुंसां विवेकमुक्तानां सेवया न धनाजनम् |॥ ९५ ॥ 

1875 
जीवन्तोपि मृताः पज्च व्यासेन परिकीर्तिताः | 
दरिग्रो व्याधितो मुखेः प्रवासी निव्यक्तेवकः || ९५॥ 

1376 
न कथिचण्डकोपानामत्मीयो नाम भूभुजाम् । 
होतारमपि जुहन्तं दहत्येव कहि पावकः ॥ ९६ || 

18ध्र 
गृध्राकरोपि सेव्यः स्याङ्साकरैः सभासदैः | 
हंसाकारोषि संत्याज्यो गध्राकारैः सभासदैः || ९७ ॥ 

1878 
चक्री सेव्यं नृपः सेव्यो मा नुपशक्रवजितः | 
पर्य चक्रस्य माहात्म्यं मृत्पिण्डः पात्रतां गतः || ९८ || 

1379 
गन्तव्यं राजकुलं द्रष्टव्या राजपुजिता लोकाः | 
यद्यपि न भवन्त्यथौस्तथाप्यनथो विलीयन्ते [| ९९ || 
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1880 
भत्यासन्ना विनाशाय दुरतश्ाफलप्रदाः | 
मध्यभावेन तेत्यन्ते राजा बह्निगुरुखियः || ९०० ॥ 

1881 
भासन्नमेव नृपतिभजते मनुष्यं 
विद्याविदीनमकूलीनमसंगतं वा | 
प्रायेण भूमिपतयः प्रमदा रता 
यः प्त भव्रति तं परिवेष्ट्यनिि || ९०९॥ 

1382 
यस्मिन्नेवाधिकं चक्षुरारोपयति पाथित्रः | 
कलीन व्राकुलीनो वा स भ्रियो भाजनं भवेत् || ९०२ ॥ 

1383 
धत्रलान्यातपत्राणि वाजिनश्च मनोरमाः | 
सदा मत्ताश्च मतङ्गः प्रसन्ने सति भुपती || १०३ || 

1384 
र(जमातरि देष्यां च कुमारे मुख्यमन्त्रिणे । 
पुरोहिने प्रतीहारे वर्तितव्यं नृपे यथा || १०४ | 

1385 
द्विना अपि न गच्छन्ति तां गतिं नैव योगिनः | 
स्वाम्यर्थे संत्यजन्प्राणान्यां गतिं याति सेवकः || १०९ ॥ 

1586 
राजा तष्टोपि भृत्यानां मानमत्र प्रयच्छति | 
ते तु संमानिता दयन प्रागैरप्युपकुवेते || ९०६ ॥ 

138 
सारासार परिच्छेत्ता स्वामी भृत्यस्य दुलभः | 
भनृकूकः शुचिदक्षः प्रभेोभृत्योपि दुकेभः ॥ ९०७ || 
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1388 
अतितेजस्व्यपि राजा पानासक्तो न साधयत्यथोन् | 
तृणमपि दग्धुं शक्तो न वाडवाक्निः पिबन्ननिराम् || ९०८ || 

1389 
पानमन्नास्तथा नायी मृगया गीतव्रादिने | 
एतानि युक्त्या सेवेत प्रसङ्गो ह्यत्र दोषवान् || ९०९ || 

1890 
नपः कामासक्तो न गणयति कार्यैन च हितं 
यथेष्टं स्वच्छन्दं चरति किल मत्तो गज इव | 
ततो मानाध्मातः पतति तु यदा दोकगदने 
तदामात्ये दोष(न्क्िपति न निजं वेत्यविनयम् |1१,९.०]। 

1381 
गुणवदगुणवद्का करुवेता कायजातं 
परिणतिरवधाया यलतः पण्डितेन | 
अतिरभसकृतानां कमण।(मा विपत्त- 

भेवति हृदयदाही राल्यतुल्यो विपाकः || ९९१ || 
1382 

जायाचतुथेभागेन उययकमे प्रवतेयेत् | 
प्रभुतंतेकदीपो हि चिरे भद्राणि पदयति | ९९१२ ॥ 

1398 
अथौनामर्जनं काथं वधनं रक्षणं तथा | 
भक्ष्यमाणो निरादायः खमेरुरपि हीयते ||९१९३ ॥ 

18384 
कर्मणा मनसा वाचा चक्षुषा च चतुतरिधम् | 
प्रसादयति लोकं यस्तं लोकोनुप्रसीदति || ९९४ || 

1895 
संभोजनं संकथनं संप्रभ्ोथ समागमः | 

ज्ञातिभिः सह कायाणि न विरोधः कदाचन|] ९१९९ | 
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1886 
संगतिः भ्रयसीं ̀ राजन्विगुणेष्वपि बन्धुषु | 
तुषैरपि परिभ्रष्टा न प्ररोहन्ति तण्डुलाः || १९६ || 

1397 
मृदोः परिभवो नित्यं वेरं तीक्ष्णस्य निव्यशः | 
उत्ट्ज्येतद्नयं तस्मान्मध्यां वत्ति समाश्रयेत् ॥ ११७ ॥ 

1388 
अबुद्धिमाभ्नितानां च क्न्तव्यमपराधिनाम् । 
नहि सवेत्र पाण्डित्यं खुलभं पुरुषे कचित् ॥ ९९८ ॥ 

1399 
तेजस्विनि क्षमोपेते नातिकराकेदयमाचंरेत् | 
भतिनिमेथनादिश्चन्दनादपि जायते | ९१९ ॥ 

1400 
किमप्यसाध्यं महतां सिद्धिमेति जधीयसाम् | 
प्रदीपो भूमिगेदान्तप्वोन्तं हन्ति न भानुमान् ॥ ९२० ॥ 

1401 
अरावप्युचितं कायेमातिथ्यं गहमागते | 
न्तुः पश्वेगतां छायां नोपसंहरते द्रमः | ९२९ ॥ 

1402 
हन्तुं मेषोपसरति मृगेन्द्रः संकुचत्यपि | 
बुद्धिमन्तः सहन्ते तच्निधाय हदि किंचन | ९२२ ॥ 

1408 
व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं 
भवन्ति मायाविंषु ये न मायिनः | 
प्रविर्य हि घ्रन्ति दाठास्तथातिधा- 
नसंव॒ताङ्खान्निरिता इवेषवः |} ९२३ ॥ 

1404 
कोहं कौ देशकालौ समविषमगुणाः केरयः के सहायाः 
का शक्तिः कोभ्युपायः फलमिह च कियत्कीदृ शी दैवसंपत् | 
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संपचौ को निबन्धः प्रतिहतवचनस्योत्तर फिनुमेस्या- 
दित्येवं कायेःसेद्धाव्रवहेतमनसो नावहास्या भव्रन्ति||*२४।| 

1405 
धमः प्रगेव व्रिन्त्यः सचिवगतिमसी सत्दाठकनीये 
परच्छ्यी रागरो्ै) मृदुकथिनतरौ योजन च क्ति | 
जेयं सोकानुव्रत्तं तरचरनयनेमण्डकं वीश्चतरीय- 
मात्मा यल्लेन रढ्यो रगनिर्तिपुनः सोपि नापक्नणीयः|] ५२५ || 

1406 
यरास्करे कमणि मिच्रसंम्रर 
प्रियाखु नारौप्वद्नेषु चन्धषु | 
क्रतौ विवाहे व्यसमे दिपश्लप्र 
भनव्ययस्तेषु न गण्यते वृतः | ५०६ | 

1407 
स्वागम्यमास्यथ्च राष्ट्रं च कोदो दु वरं त् | 
एतावद्च्यते राज्यं सत््रवुद्धिव्यपाश्नप्रम् || १२.७५ || 

1408 
सेधितिमरहयानानि सस्थित्तिः संश्रयस्नथ। | 
हेवीभत्रश्च भूपानां षड्धणाः परिकीननाः || ९२८ ॥ 

1409 
उस्सादस्य प्रभोर्मन्लस्थेवं राक्तित्रयं जगुः 
आत्मनः सुहदध्रेव तन्मित्रस्योदयाख्रयः || १२९ ॥ 

1410 
सामदाने मेददण्डातिस्युपायचतष्टयम् | 
हस्त्यश्ररथपादातं सेनाङद्धुं स्याचतुश्टयम् || ९२० || 

1411 
दु शटाविनीतहात्रुणां भयज्रद्रन्ुसंनिमम् | 
उखधारणमोजस्यं रक्षोतिदुदरपदम् || ९१३९ || 

29 



५.2 व्राङ्धःधग्पद्धातिः 

1427 
वाटुाभुयौन्नान्यदस्ति प्रियस्व 
याक्पारुप्याचोपकार।पि नेष्टः । 
किं तद्रूभ्यं कोकिलनीपर्नानं 

कावा लोके गरदमस्यापराधः || ८ ॥ 
1428 

यर्थ चापरियमन्विच्छरत्तस्य करत्सदा प्रियम् | 
व्याघ्रा मृगवयं करतु गीतं गायन्ति सुस्वरम् || ९ ॥ 

1429 
प्रहरिप्यन्प्रियं व्रयरात्यरहत्यापि प्रियोत्तरम् | 
अपि चास्य जिरज्च्छा सद्याच्छातेत्तथापिच || १० 

1450 
भनागनत्रधरातारमप्रमत्तमकोपनम् | 

स्थरारसम्भमदौन च नरे आ्रीर्प्रतिते || ९९|| 

1481 
मुमन्तिन सुविक्रान्ते सकते सविचारिते | 
प्ररिम्मभ करततरद्धाना सिद्धेरव्यभिचरिणी (| १२॥ 

1482 
नासाः प्राप्ुबन्स्यथान्न दाडा नच मायिनः | 
न च लोरूरव्रदधता न च दाश्चत्यती(क्षिणः || १२ | 

1188 
नोदन्त्रानिनामेति स चाम्मेभिः प्रप्ते | 
आत्मातु पात्रतां नेखः पात्रमायान्ति संपदः || ९४ }} 

1454 

सवथा स्वरहितमाचरणीयं 
करं करिध्यति जनो बहुजत्पः | 
वियते नहि स कथिदपायः 
सवेलोकपरितोषकरो यः ॥ १९ ॥} 
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1435 
काकताटठीययोगेन यदनास्मवति क्षणम् | 
करोति प्रणयं ठक्ष्मीस्तदस्याः खीव्वचापठम् || १५६ || 

1486 ` 
योयमध प्राधेयते तदं घटते च यः| 
अवद्यं तदवापरोति न चेच्छ्रान्तो निवते 

148प्र 
केच्रिदज्ञानतो नष्टाः केचिन्नष्टाः प्रमादतः | 

केचिज्ज्ञानावलेपेन केनिन्नषटेस्तु नादाताः || १८ ॥ 
1438 

मित्रस्वजनबन्ध॒नां बुद्धेधर्यस्य चात्मनः | 
आपलिकषपाषणे नरो जानाति सारताम् || १९ ॥| 

1438 
दुष्ेरपि निजैरेव प्रावृतं सवंमुत्तमम् | 
वृतं जीणास्बरेणापि हट्रकपेट मभेति || २० | 

"14.40 
निन्तनीया हि विपदामादावेव प्रतिक्रिया | 

न कुपलननं युक्तं प्रदीप वह्निना गदे || २९ ॥ 
1441 

चरं दारिद्यमन्यायप्रभवाद्भिमवादिदह | 

कृदाताभिमता देदे पीनतानतु शोफतः ॥ २२॥; 
1442 

अपरीष्य न कतेत्यं कतञ्यं परीक्षितम् | 

पञथाद्धवति संतापो ब्राह्मण्या नकल यथा | २२३॥ 
14.43 

दिवा निरीद्य वक्तव्यं रात्री नेव च नैव च| 
संचरन्ति महाधुना वटे वररुचियथा | २४ || 

क 

ते || ९७ || 
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1444 
स्री त्रिनदयति रूपेण ब्राह्यणो राजसेवया | 

गावो दूरप्रचर्िण हिरण्यं लभकिप्लया || २९५ ॥| 
1445 

अतिदानाद्रकिविधो नष्टो मानत्सयोधपनः | 

विनो रावणो लौल्यादति सतत्र वजयेत् || २६ ॥ 
1446 

धनमस्तीति वाणिज्यं किंचिदस्तीति कणम् | 
सेत्रा न कित्रिदस्तीति नाहमस्मीति सदसम् || २७ || 

144प्र 
स्पदारन्नपि गजो दन्ति जिघ्रन्नपि भुजंगमः | 
हसन्नपि नपा हन्ति मानयन्नपि दुजनः || २८ ॥ 

1448 

जानन्ति पडावो गन्थाद्रेदाज्नानन्ति बाडवाः | 
चरा ज्नानन्ति राजान थक्षभ्यामितरे जनाः || २९ 

1449 
सपश्लो रभते काको वृक्षघ्य विविधं फलम् || 

पक्षहीनो मृगेन्द्रोपि भमिसंस्थो निरोक्षते || ३० || 

1450 

अलन्ध्वापि फक राज्ञः संभ्चिता यान्ति संपदाम् | 

महाद्रमसमःपस्थं पर्य नारं वनस्पतिम् || ३९ || 

1451 
सब्रैसहा ये ऋजवः प्रतिज्ञाताथपालकाः | 
परोपकारिणः सेव्या निधना अपिते नराः || ३२ 

1452 
युक्तियुक्तं प्रगृह्णीयाद्राठादपि विचक्षणः | 
रवेरविषये त्रस्तु किं न दीपः प्रकाशयेत् || ३३ || 
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1458 
कठिनं ना मधुरं चा प्रस्त॒तत्रचनं मनोहारि | 
वामे गरदेभनादधित्तप्रीखे प्रयाणेष || २४ || 

1454 
था वृष्टिः समुद्रेषु त्रथा तप्तस्य भोजनम् | 
वुथा दानं समथस्य वृथा दुरे विभूषणम् || ३९ || 

14.55 
अजायुदधम॒षिभ्राद्धं प्रत्यूषे मेधडम्ब्ररः | 
दंपत्योः कलह्थेव परिणामे न किनन || ३६ || 

1456 
सत्रैतानि न पूयन्ते पृमाणान्यपि रचित | 
त्रह्मणोन्नियमो राजा पयोधिरूदरे गृहम् | ३५ || 

1457 
व्रं गां च बहुद्षीरां जलपत्रिमुपानरी | 
ओषधं बीजमाहारे संक्रीणीत यथाप्रुयान || ३८ || 

` 1458 
अथनारशं मनस्तापं गहे दुश्चरितानि च| 
वज्चनं चापमानं च मतिमात् प्रकारायत् || २३|| 

1459 
अवृत्तिकं त्यजेषेठ वृत्ति सोपद्रवां त्यनेन | 
त्यजेन्मायाविनं भिरं धनं प्राणहर त्यजत || ४० || 

1460 
सोदृदेन परित्यक्त निःलेदं खठत्र्यनत् | 
सादरे श्रतरमपि करिमुतान्यं पृथग्जनम् || ४१|| 

1461 
यन्निमित्तं भवेच्छोकस्रासो वा दुःखमेव वा | 
आयासो वा यतोमुलस्तदेकाङ्मपि स्यजेत् || ४२॥| 
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1462 
त्यजेदेकं करस्यार्थ म्रामस्यार्थं कुं त्यजेत् | 
मामं जनपदस्या्थं आत्मां पृथिवीं त्यजत् | ४२ ॥| 

1463 
चलव्येकेन पादेन तिश्ठव्येकेन पण्डितः | 
नासमीक्ष्य परं स्थानं पूत्रेमायतनं स्यजेत् || ४४ ॥ 

1464 
न गणघ्याप्रनो गच्छरेत्सिद्धे कार्ये समं कलम् | 
यरि क्ायत्रपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते || ४९ | 

1465 
पन्च यत्र न विद्यन्ते न तत्र डहिवसं वत्तेत्| 

धनिकः श्रोत्रियो गजा नदी षै्यस्तु पत्चमः || ४६॥ 
1466 

अनायके न वस्तव्यं न वतेद्रहनायकरे | 
सीनायरके न वस्तव्यं न वरसेद्वालनायक्रे || ४७ || 

146 
सर्वे यत्र विनेतार. सर्व पण्डितमानिनः | 
मत्रं मदेस्वरमिच्छन्ति तद्ृन्दमव्रसीदति ॥ ४८ || 

1468 
घटं भिन्यास्पठं छिन्दात्कुयोत्किचिदथाङ्कतम् | 
येन केनाप्युपायेन नाविज्ञातः पुरे वसेत् || ४९|| 

1469 
वित्रादो धनसंबन्धो याचनं खरीषु संगतिः | 
आद(नममस्थायित्वं मैन्लीमद्धःस्य हेतवः |] ५० | 

1470 
नरीदूदो संवननं जिषु जोकेषु विद्यते | 
दया भेन्ली च मतेषु दानं च मधुरा च वाक्|| ९१॥ 
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14 पा 
दश्ितानि कलत्राणि गृहे भक्तमराड्ितम् । 
कथितानि रहस्यानि सीहदं किमतः परम् || ५२॥। 

1472 
न मातरि न दारेषु न सोदर्येषु बन्धुषु 
विश्रम्भस्तादृशः पुसां यादृडििन्ते निरन्तरे | ९३ ॥ 

1473 
दोकारातिभय्राणं प्रीतिविम्रम्भमाजनम् | 
केन रलमिदं छष्टं मिन्नमित्यक्षरदयम् | ९४ ॥। 

1474 
दुःखेन ्चिष्यते भिन्नं धिष्टं दुःखेन भिद्यते | 
भित्नसिष्टातु या प्रीतिः सा दुःखैकमदायिनी ॥ ९९॥ 

1475 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम् | 
तयोर्भक्ली विवाहथन तु पुष्टविपुष्टयोः ।| ९६॥ 

1476 
चिबुके यस्य लोमानि न वक्षसि न गद्वयोः | 
तेन सख्यं न कुर्वीत यदि निमानुषं जयत् || ५७ | 

1477 
दाने तपसि दौरे च यस्य न प्रथितं यशः | 
विद्यायामथेलामे वा तस्य जन्म निरथकम् | ५८ || 

1478 
परोपकारद्यून्यस्य धिदुनुष्यस्य जीवितम् | 
जीवन्तु पवो येषां चमोप्युपकरिष्यतिं || ९५९ || 

1479 
तरवः किं न जीवन्ति भख्राः किं न चसन्तिच| 
न खादन्ति न मेहन्ति कि मामपदावोपरे || ६० || 

80 
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1480 
पन्नगाः सन्ति बहृरो भेकभक्षणतत्पराः | 
स एकः देषनागो हि भूभारधरणन्षमः || ६९ ॥ 

1481 
यज्जीव्यते क्षणमपि प्रथितैमनुष्यै- 
विज्ञानविक्रमयरोभेरभभ्रमानम् | 
तन्नाम जीवितफलं प्रवदन्ति सन्तः 
काकोपि जीवति तिरं च बलिं च भुङ्के || ६२॥ 

1482 
क्रि तेन जातु जातिन मातुरीबिनहारिणा | 
आरोहति न यः स्वरस्य वंशस्यामरे ध्वजो यथा || ६३ ॥ 

1488 
आजातमृतमूर्खभ्यो मृतानतौ तौ वरम् | 
यतस्तौ स्वल्पदुःखाय यावज्जीवं जडो दहेत् || ६४ || 

1484 
न पुत्रः पितरं दवि स्वभाव्रास्स्वस्य रेतसः | 
यः पुत्रः पितरं दे तं त्रिद्यादन्यरेतसम् | ६९ ॥ 

1485 
किं कठेन विशारेन रीलमेवा्र कारणम् | 
करमयः किं न जायन्ते कुखमेषु खगन्धिषु || ६६ ।। 

1486 
न पुत्रस्रेन पुज्यन्ते गुणेरसाद्यते पदम्| 
रतेव्यौपारमादत्ते प्रदीपो न पुनः दानिः || ६७|| 

1487 
उत्तमा आत्मना ख्यताः पितुः ख्याताथ मध्यमाः | 
अधमा मातुरः ल्याताः श्वद्युरेश्ाधमाधमाः | ६८ || 

1488 
ज्येष्ठो भ्राता पितृसमो मृते पितरि सवदा | 
स दयषां वृत्तिदाता स्यात्स दयेतान्परिपालयेत् | ६९ ॥ 
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1489 
कनिष्ठास्तं नमस्येरन्सर्वे छन्दानुवर्तिनः । 
तमेव चौपजीव्येरन्यथैव पितरे तथा || ७० || 

1490 
विभागेन समानास्ते पितुद्रे्यस्य केवलम् | 
तयोः पूवेतरो यस्तु गुरूः स हि निगद्यते || ७९ 

1481 
ऋणदोषथापभिदोषः रातुरोषस्तथेव च | 
पुनः पुनः प्रवतेन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत् | ७२।। 

1482 
कुभोज्येन दिनं नष्टं कुकलत्रेण रवेरी | 
कुपुत्रेण कुठं नष्टं तन्नष्टं यन्न दीयते || ७३ || 

1498 
चतुरः सुजता पूवे मुपायांस्तेन वेधसा | 
न खष्टः पञ्चमः कोपि गह्यन्ते येन योषितः || ७४|| 

1484 
खियस्तु यः कामयते संनिकषे च गच्छति || 
हेषसपकरूते सेतरां तं तमिच्छन्ति योषितः || ७५॥। 

1485 
यदैव भतो जानीयान्मन्तरमुलपरां लियम् | 
उद्विजेत नदैत्रास्याः सपौद्रेदमगतादिव || ७६ || 

1496 
नबेरथ तपस्वी स्याच्छूरथ।प्यकृतत्रणः | 
मश्यपा खी सती राजन्निति न आहधाम्यहम् || ७७ || 

1487 
जल्पन्ति साधमन्येन पड यन्त्यन्यं सविभ्रमम् | 
हदतं चिन्तयन्त्यन्यं न खीग(मेकतो रतिः || ७८ | 
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1488 
नाभिस्तव्यति काष्ठानां नापगानां महोदधिः | 
नान्तकः सवभूतानां न पुंसां वामलोचना |} ७९ ॥ 

1499 
रहो नास्ति क्षणो नास्ति नास्ति प्राथेयिता नरः | 
तेन नारद नारीणां सतीत्वमुपजायते |} ८ ° ॥ 

1500 
साभायौ या प्रियं तरुते स पुत्रो यत्र निवैतिः। 
तन्मिच्ल यज व्िश्चासः स देरो यत्र जीव्यते | ८९॥ 

1501 
रक्षस्या परिपूर्णोहं न भयं मेस्तीति मोहनिद्रषा | 
परिपुणैस्येवेन्दोभेवति भयं सिंहिकासनोः | ८२ ॥ 

1502 
अतिपरिचयादवज्ञा संततगमनादनादरो मवति | 
लोकः प्रयागवासी कूपल्लानं समाचरति | ८३ | 

1508 
व्रनत्यधोपो यास्युचैनरः स्परैरेव चेष्टितैः | 
खनितेव हि कपस्य प्रासादस्येव कारकः || ८४ | 

9 एते नीतिशास््रेभ्यो मारताथाणाक्यास्पञ्चाख्यानाश्च । 

1504 
ब्राह्म मुहन पुरुषस्त्यजेनिद्रामतन्द्ितः | 

पद्मं प्रातः प्रबुद्धं हि श्रयति श्रीगंणा्रयम् | ८९ || 
1505 

नो तरस्यां प्रतीच्यां च करवीत शायने शिरः| 
राय्याविपयैयाहर्मो दितेः रकरण दारितः | ८६ | 

1506 
न कुयौस्पर दारेच्छां विश्वासं खीषु वजयेत् | 
हतो दशास्यः सीतार्थी हतः पल्न्या विदूरथः || ८७॥ 
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150 
न म्यव्यसततैः क्षीबः कुयोद्ेताविष्ठवम् । 
वृष्णयो हि ययुः क्षीबास्तणप्रहरणेः क्षयम् || ८८ ॥ 

1508 
दानं सस्वाभितं दद्याच्च पथास्ापवान्भवेत् | 
बलिनास्मार्पितो बन्धे दानङेषस्य शुद्धये || ८९ ॥ 

1509 
ब्राह्मणान्न वमन्येत ब्रह्मरापो हि दुःसहः | 
तक्षकामरी गतः कोपाह्नाद्यणस्य परीक्ितः || ९० || 

1510 
दम्भारम्भोद्धुरं कमे न चरेदन्तनिष्फलम् | 
ब्राह्मण्यदम्भलन्धाखरविद्या कणेस्य निष्फला || ९९ | 

1511 
न लरीजितः प्रमुढः स्याद्राढरागवरीकृतः | 
पुतच्रशोकाहदारथो जीवं जायाजितोर्यजत् ॥ ९२॥ 

1512 
क्िपेदवाक्यशरारान्धोरान्न पारुष्यविषड्ुतान् । 
वाक्पारुष्यरुषा चक्रे भीमः कुरुकुलक्षयम् || ९३ || 

1518 
परेषां केशदः कुयोन्न वैशुन्यं प्रभोः प्रियम् | 
वेशुन्येन गवी राहोधन्द्रार्कौ भक्षणीयताम् || ९४ ॥ 

1514 
कुर्यान्नीचजनाभ्यस्तां न यान्चां मानहारिणीम् | 
बरिप्रार्थनया प्राप लघुतां पुरूषोत्तमः || ९९ ॥ 

| 1515 
वक्रैः क्रूरतरैर्ल्येन कुयोस्मीतिसंगतिम् । 
बसिष्ठस्याहरडेनुं विश्वामिश्लो निमन्लितः || ९& ॥ 
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1516 
तीत्रे तपसि ठीनानामिन्द्रियाणां न विश्वसेत् | 

विश्वामिन्नेोपि सौस्कण्ठः कण्ठे ज्राह मेनकाम् }। ९५७ 
1517 

भक्तं रक्तं सदासक्तं निर्दोषं न परित्यजेत् | 
रामस्त्यक्ता सतीं सीतां रोकंद्राल्याकुलोभवत् ॥ ९८ || 

1518 
न क्रोधयातुधानस्य भीमामिच्छेदिधेयताम् | 
निपीतश्रातरुधिरः प्राप निन्दां वृकोदरः || ९९॥। 

15198 
वजयेदिन्द्रियजये निजने जननीमपि 1 
पुञ्रीकृतेपि प्रद्युघ्तः कामितः दौबरलिया || ९०० || 

1520 
प्रभुप्रसदि विश्वासं न कुयोत्स्वमसंनिमे | 
नन्देन मन्ती निन्िप्रः शाकटालोपि बन्धने | ९०९ 

1521 
न लोकायतवादेन नास्तिकः स्याददैवतः | 
हरिर्हिरण्यकशिपुं जघान स्तम्भनिगेतः ॥ ९०२ ॥ 

1522 
भव्युत्चतपदारूढः पृञ्यान्नेवापमानयेत् । 
नहृषः शक्रतां प्राप्य च्युतो गस्त्य(व माननात् || ९०३ ॥ 

1528 
हितोपदेशं भृणुयाककुर्ति च यथोदितम् | 
विदुरोक्तमकृत्वाभूत्कौरवः रोक शल्यभाक् || १०४ ॥ 

1524 
न पुत्रायत्तमैश्वथं कुयौदायैः कथंचन | 
पुशरार्पितप्रमुस्वोभदतराष्स्तृणोपमः || ९०९ ॥ 
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1525 
शरुतिस्मस्युक्तमाचार् न व्यजेत्साधुसेवितम् | 
दैत्यानां श्रीवियोगोभुत्सत्यधर्मकरियामचम् ॥ ९०६ | 

1526 
नकुयोदभिचारोमवद्यादिकुहकक्रियाम् | 
ठषटमणेनेन्द्रजिच्कृत्याभिचारसमये हतः || ९०७ || 

152 
व्याक्रुलोपि विपत्पातेः स्मरेष्िष्णं सदा हदि | 
शरतल्पगता भाष्मः सस्मार गरुडध्वजम् | १०८ || 

एन सक्षेमन्त्रस्य। 
1528 

सेदेहो वैष्णवे मार्गे न कार्योन्वैः कददौनैः। 
रामप्रभावमद्यापि यतोन्धौ परय सेतुना | १०९ || 

दा ङ्कः धरस्य । 
~~~ = ----~~ ~~~ १" श । 

अथ मिश्चरकनीतिः ॥ `अ99 ॥। 
1529 

मणिः श्ागोद्टीढः समरविजयी हेतिनिहतो 
मदक्षीणो नागः दारदि सरिदादरयानपुकलिना | 
कलादोषधन्द्रः इरतमृदिता बालवनिता 
तनिस्ना दोभन्ते गकितविभवाशार्थिषु जनाः | ९॥ 

1580 
राशी दिवसधूसरो गकितयोवना कामिनी 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः | 
भभुधनपरायणः सततदुगेतः सज्जनो 
नपाङ््णगतः खले मनसि सप्र दाल्यानिमे || २ 

५ एतो भदैररे । 

अविधेयो मृस्यजनः शठानि मिन्नाण्यदायकः स्वामी | 
अविनयवती च भाया मस्तकम्पुलानि चत्वारि || ३ || 
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1582 
पराक्तिरदितोपि कुप्यति सेवासक्तोपि मानमुङहति । 
अधनोपि हि कामयते जानाति विधिविडम्बयितम् ॥ ४ || 

1538 
दुमेन्त्ान्ृपतिर्विनरयति यतिः सङ्गात्सुतो लालना- 
दिप्रोनध्ययनात्कुलं कुतनयाच्छीलं खलोपासनात् | 
नेत्री चप्रणयात्समृद्धिरनयल्ञेहः भरवसाश्रया- 
स्लीमद्यादनवेक्षणादपि कृषिस्त्यागासमादाद्धनम् | ९ ॥ 

1584 
कोथौन्प्राप्य न गर्वितो विषयिणः कस्यापदीस्तं गताः 
सीभिः कस्य न खण्डितं भुवि मनः को नाम राज्ञां भियः | 
कः कालस्य न गोचरान्तरगतः कोर्थी गतो गौरवं 
को वा दुजेनवागुरानिपतितः क्षेमेण यातः पुमान् ॥ 8 ॥ 

1585 
ङकीवे धेय मद्यपे तच्चिन्ता 
सर्पे क्षान्तिः सखीषु कामोपशान्तिः | 
काके दीनं द्यूतकारे च सतयं 
राजा भित्र केन दृष्टं भ्र॒ते वा || ७ || 

1586 
मांसं मृगाणां ददन गजानां 
मुगदविषां चमे फलं द्रुमाणाम् | 
खीणां च रूपं च नृणां हिरण्य- 
मेते गुणा वेरकरा भवन्ति || ८ ॥ 

1587 
स्तभ्धस्य नदयति यश्चो विषमस्य भश्री 
नष्टक्रियस्य कुलमथेपरस्य धर्मः | 
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं 
र। ज्य प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य | ९ ॥ 
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1588 
चाञ्ञेन मित्रै कपटेन धभ 
परोपतापेन समुद्धिभावम् | 

सुसयेन विद्यां परुषेण नारीं 
त्राज्छम्ति ये नूनमपण्डितास्ते | १० 1 

1539 
पातुवदेषु वित्तारा मन्लारा कंलिके मते | 
जामातारे च पुत्रा त्रयमेतनिरथेकम् || ११. || 

1540 
किंञुक्रादपि गन्धारा मांसादा मजाक्रानपि | 
कृ पण्ादपि चित्ताक्रा व्रृथाक्ा तस्य दुमनेः || १२|| 

„ थया . 
राजा घ्रणी व्राह्मणः सवंभक्नः 
त्री चाव्रदया दृ्टवुषद्धिः सायः | 
परेप्यः प्रतीपीधिकरतः प्रमादी 
न्याज्या इमे यरश् क्रतं न त्रे्ति | १ॐ | 

1542 
कद्यं पानरतं नटे कुपठितं स्वाध्यायरीनं दिन 
योधं कापुरुषं हयं गनरयं मुख परित्राजक्रम् | 
राज्यं बालन॒पं च मन्तिररितं मित्र छलान्वेषि य- 
द्वा्थौ यौवनगत्रिनां पररतां मुज्चन्तिते पण्डिताः || ९.५ |4 

1543 
चुक्तं ह्ीमफके त्यजन्ति व्रिहगाः दुत्कं सरः सारमा 
निैच्यं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं मन्तिणः | 
पुष्पं परुषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगाः 
सर्वैः कार्मवशाज्जनोनुरमते तर्कस्य को बह्यभः || ५९ || 

1544 
स्वफलनिचयः जखाभङ्ख करोति तनस्पते- 

गभमनमल्सं बहटापः करोति शिखण्डिनः । 
31 
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चतुरगमनी नाल्योप्यश्ः स गौरित्र वाह्यते 
गृणन्ति जने प्रजेैते गुणाः खलु दूषणम् || ९६ 

1545 
त्य ननि भयमक्रनपापं सुमिन्नमयराः प्रमादिनं विद्या | 

£; कामिनमलमं श्रीः क्रूरं सी दुजनं लोकः || ९७ ॥| 
1546 

दानिम पुरुषौ रोक्रे परप्रस्ययकारकौ | 
स्लियः कमिनक्रामिन्यो लोकः पृजितपनकः || १८ | 

1544 
हाविभो पुरुषौ रोक्रे सुखिनी न कदाचन | 
यथाघ्रनः कामयते यश्च क्रप्यस्यनीमररः || १९) 

1548 
दाविम। पुरुषौ लोक्रे स्व्रगेस्योपरि तिष्ठतः | 
परभूथ प्वमया युक्तो दरेद्रभ्च प्रदानत्रन् || ५० |} 

1549 
दरविमौ पुरुषो लोक्रे श्िरःद्रुलकरौ परौ | 

मो यो निरारम्भो यतिश् सपरिप्रहः || २१ | 
1550 

दानिम पुरुषौ लोके न भूतौ न भविप्वतः | 
पराधितो यश्च कुरूते यश्च नाथयते परम् || २२॥ 

1551 
दातिमात्रम्भसि कषिप्यौ गारं बङ्खा गले हिकाम् | 
धनिनं चाप्रदातारं दरिद्रं चातपस्विनम् || २३॥ 

1552 
सन्तश्रदमुनेन किं यदि खलस्तत्कालकृटेन किं 
दातारो यदि कल्पशालमिरलं यद्य्थिनः किं तृभिः | 
क्रि कपूरशालाक्या यदि दृदाः पन्थानमेति परिर्या 
षंसारेपि सतीन्द्रजालमपरः यद्यस्ति तेनापि किम् | २४ | 
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1558 
सोभधेदगुणेन क्रि पिहुनता यद्यस्ति कि पातक्रैः 
सत्यं चेत्तपसा च किं शुनि मनो यद्यस्ति तीर्थेन करिम् | 
मौ जन्यं यदि किं गुणैः महिमा यद्यस्ति करि मण्डनैः 
सद्विद्या यदि किं धनैरपयशो यद्यस्तिकिं मृत्युना ॥ २९॥। 

1554 
भिन्नं स्वच्छतया रिपुं नयबकेलुज्चं धंनरीश्ररं 
कार्येण द्विजमादरेण युवतिं परेस्णातितीत्रं स्तैः | 
बन्धुं क्षान्ततय। गुर् प्रणतिभिर्मृख कथामितरुधं 

क क. 

विद्याभी रसिकं रसेन सकटं शीलेन कुयाद्रराम् | २६॥ 
कष्रामन्यते॥ 

1555 
वाजी चारूगतिः दाराङ्कधवर्लं छत्रं प्रिया प्रद्रतः 
प्रोत्तुङ्ग स्तनमण्डल व्रिजयिनो भृत्याः पुरः पन्नाः | 
ताम्बृलं प्रनुरं सखा सुचतुरः संपद्यते चत्पथि 
प्राहस्तत्कटकप्रयाणमितरस्राणप्रयाणं ब्रुभाः || ५.७५ || 

कऋस्यावि | 
1556 

जघ्रो हि समैः परमं विभूषणं 
चपाङ्गःनायाः कुराल तपस्त्रिनः| 

दविजस्य विद्या नपतेरमपि क्षमा 
पराक्रमः राखरवलोपजीव्रिनाम् | २८ || 

पार्डवन्मन्देम्य। 
1557 

इन्दुं कैरविणीव कोकपटलीवाम्भोजिनीत्रलम 
मेषं चातकमण्डलीव मधुपञ्चणीत्र पुत्पाक्ररम् | 
माकरन्द पिक्रसुन्दराव तरूणीवान्मश्चरं प्रापनं 

चेतोवृत्तिरियं मम त्रियसले त्वां द्रदुमुत्फण्डत || २९|| 
558 

नित्यं ब्रह्म यथा म्मरन्ति मुनयो रंसा यथ! मानम 
सानन्दाः स्फटसछकीतवनयुनां भ्यायन्तिरेनांगना,| 
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युष्मषदरोनलारसाः प्रतिदिनं युप्मान्स्मरामो त्रयं 
धन्यः कोपि स वासरोत्र भविता यजावयोः संगमः ||२० || 

एतौ राघव चेतन्यनश्रीचरणानाम् ! 
1559 

सः गुभ्रम॒तुव्रेसन्तसमथः पुष्पं दारन्मदिका 
बानुप्कः क्रखुमायुवरः परिमलः कस्तूरिकाखं धनुः | 
गरणी तक्ररसोज्वतला प्रियतमा इय(मा वयो यौवनं 

मामः जाभव एव्र पन्चमर्या गीतिः कतिनिल्टणः || ३९ ॥ 
विर्हेणस्य ) 

अध गजप्ररासा । 9८ ॥। 

15690 

यतो गर्जाव्रिना राज्ञां राज्यरोभा न जायते | 
जयप्रताप सैन्यस्य रक्ता तस्माटिदोच्यते || ९ | 

1561 
परा स्वगं खुखेनासन्कामगाः खचरा गजाः | 

गनिद्धापाहना भूमौ तनो जाता वनेचरः || २॥) 

1562 
भद्र मन्दो मगो मिम्थ्तुभ्रा जाते गजः | 
अयो वुगजरयमु्वान्मश्राः करियुमे गजाः ॥ २३|| 

शा ङ्ःधरस्यनो । 
1568 

यतः सस्यं तनो धर्नां यतो परमरततो घनम् | 
गती रूपं नतः दील व्रनो नागास्ततो जयः || * || 

1564, 
यद्द्नमनमिहं नु यद्रद्राषटुमर्पायवम् | 
क्व्छायमरा््रं न तद्रस्तेन्यमक्रुज्जरम् || ९॥ 
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1565 
प्राकार गेपुरादाककपाटोद्धाटनादिषु | 
भस्छने मदने चैव नागा वच्ोपमाः स्मृताः || ६ || 

1566 । 
खारजाल।न्चितमुखः कोन्यः दातः परो गजात् | 
हन्तुं प्रकारमुन्मध्य रथाश्चनरकञ्ञरान् ॥ ७ || 

156१7 
एकदाक्तिप्रहारेण ननियतेश्रो नरोपि हि| 
सहे न्महाप्रहाराणां शतं युद्धेषु वारणः || ८ ॥ 

1568 
क्रीडाखु च नरेन्द्राणां जले पुष्पितपटने | 
ल्पयन्ति गजा दस्तेठभ्रपुष्करपुष्करेः || ९ | 

1569 
लियोवतारयन्स्येते मृण्मया इत्र निश्चलाः | 
नास्ति हस्तिसमो बन्धनस्ति हस्तिसमः सखा || १० || 

पालक्राप्यान । 
1500 

नीत्कारैः सव्रेतोपि स्वपतिभटमनो मोदयन्तो मदाद्याः 
पदाः संमामसीधि स्वरवरबहलतां वाढमादैकमानाः | 
श्ुण्डादण्डप्रपतिः परममपि वरं कम्पयन्तः परां 
येषां स्युवोरणेन्द्रा मुरि विजयविप्ो ते मता भूमिपाः | ११॥। 

151 
चरन्ति येष्रां न मतङ्कजेन्द्राः 

पुरः प्रयाणे च्रुदौलतुल्याः | 
वाञ्छन्ति ते वैरिजयं कथं ते 
राजेति शाब्दं च कथं रभन्ते || १२ ॥ 

1572 
सेत संमेदयन्तो बलच्रिकटभटगरोन्नतिं जोटयन्तः 
प्रकारं दारयन्तः परमनसि परां भातिमुत्पादयन्तः | 
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व्यद विद्रात्रयन्तः खुघनमपि वनं हेलयोत्पाटयन्तो 
येष्रामाजौ गजेन्द्राः खलु परणिभुजां तज्नयः सिद्ध एव || १३।। 

1578 
रक्षन्ति प्तं मुदिताः स्व्रकीयं 
मश्नन्ति सैन्यं कुपिताः परेषाम् | 
प्रारपीच्छन्ति हितं प्रभूणां 
गजेः समानं क्र बरं बलीयः || १८ || 

1574 
तात्रह जन्ति बीयौस्परनिघनविषौ युद्धमध्येपि धीरा- 
स्ताव्रद्धावरन्ति वेगं परमपि दधतः संमुखीनास्तुरगाः | 
चुरारूढः सुसन्नो मदमुदितमना मानिमानं विधुन्व- 
न्य(वन्नयाति क्रोपात्करृतविविधरवारोप एकोपि नगः | १५ 

1575 
सेन्यो त्तारणनो भुनीषु सततं यो व।रिबन्धायते 
यो मश्नन्परितः परोद्धतबठं युद्धेषु योधायते | 
यः स्वीयन्षितिनाथरक्षणविधौ प्रोचैकदुगौयते 
स प्राज्यो विनिगीषुभिगेजगणः कैः पार्थितरैनौभ्येते || १६ | 

15176 
मतद्धैरपि चैमदीन्द्रभवन॑ पुण्याधिकं जन्यते 
यैः इयातैरपि सव्रैलोकमहिता कीरिः सिता तन्यते | 
य मेत्तेरपि संगरे रिपुमदः रोषं समानीयते 
तेमी भाग्यत्रतः प्रयान्ति पुरतः स्तम्बेरमा भूपतेः || ९७|| 

एते गण(क्ररस्य । 

अथ भद्रखक्षणानि । 
157 

प्रतिमनेयु त्रिपुर्ारुप्रश्ायताननः | 
मुखे खरमिनिःख(सस्तान्रजिङीष्ठतालुकः || १८ || 
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15778 
तथास्य तुल्यसंस्थानो दन्तो शुभौ विरोषतः | 
मयुपिङ्गतनेचरश्च महाक्रायो महाबलः || ९९ || 

1579 
पुर स्तादुच्छ्रितश्चापि पश्चादवनतोपि यः | 
भरनुविनतवंकराश्च ममपादतलः त्राभः || २० ॥ 

1580 
विस्या च नखेयुक्तो येष्टाददहाभिरेत्र चा | 
तरिद्युहत्राभिसिरहेभ्यो न विभेत्यइकादपि |] २१ | 

1581 
अन्वथवेदी शरश्च क्षमाव्रात्न च ककः | 

| 

कल्ग्रणमप्रस्तिजस्वी स भद्रः परिफीतितः || २२] 

अय मन्दलुक्षणानि | 
1582 

महामात्रो मदावच्छरो मट(प्राथो मादरः | 

पानानुर्रदाः सान्द्रलत्रक्खु।वरेभक्तमलदिराः || ५२ || 

1588 
ॐ 

बहे मदभियुक्तः ज्िग्धश्रव तनुरूरैः | 
स्थिरैः स्थिराकृनितकतैः पादैर प्रध॒भिः समः || २४|| 

1584 
स्थिरल्िग्ये विदारे च पीने चावि प्रकीर्मिते | 
विषाणे तस्य विद्रद्धिरोष्ठो दीव लेमडाः || २५ ॥ 

1585 
कृमेसंस्थानगमनो मन्दो मन्दगतिक्रमः| 
संमील्य लोचने निर्यं निद्रान्ध इव गच्छति || २६|| 

1586 
यीरोनुरक्तो हम्निन्यां गतोदेगो जितश्रमः | 
निर्भयो मन्दनुद्धिश्र धृनिमान्मन्द उच्यते || २७ || 
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अथ मृगखक्षणानि | 
158 

तनुत्वक्रणेपरारो चस्तन्वास्यस्तनुमेटनः | 
ननुवं्ोदर श्रव तनुत्यक्ततनुरुहः ॥ २८ || 

1588 
दी्धजिद्ातरिषाणथ द्रीवेगात्रस्तथा च सः | 
परचस्तर(मकरणंत्त्रक्पुरस्ना्चापि संवृतः | २९|| 

1589 
निपाने गोचरस्थाने उाय्यायां चाप्यनिवंनः | 

याभिभव्रहाद्री त नितस्यमेवानवस्थितः || ३० || 
1590 

दस्वश्रवणनाङ्खरो दष विक्रमते क्रमेः | 

पुनः पुनश्च विनदन्दरमतिश्चाभिधात्रति || ३१ || 

अथ मिश्रल्क्षणम् | 
15891 

चद्वाकी बह्वलीकश्च दण्डपातेषु चाक्षमः | 
गच्छेत्पकरष्टत्रेगश्च भारं प्राप्यावसीदति || २२|| 

1592 
क्र च्छचचाप्यायते नागः ल्लिपरं च परिदीयते | 

कतरम्ललकणेध्रैव रूकलैश्ातुरतां व्रजेत् || ३३ || 
1588 

नित्यं च सान्त्वयेदेनं न चैनमभितापयेत् | 
सर्वेषां लक्षणैः केधिद्युक्तो मिश्रो भवेद्रनः | ३४॥ 

अथ गजपरक्रिया | 
1594 

एवं त्रिधान्गजाञ्ात्यान्वनादानीय पार्थिवः | 
त्रिनये शेप्यत्रत्कुयास्पुत्रवत्परिपालयेन् ।| ३५ || 
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इ८७5 
दरमारोदकं कुयोह्ृरायं च विदोषतः। 
दयुूरत्वं कावरत्वं च तदययत्तं गज यतः ॥ २६) 

1596 
खनज्जितः कल्पितः दूरः दूरारूढः प्रतापवान् | 
जयव्येकोपि मालङ्कः षटूसहस्राणि वाजिनाम् || ३७ | 

159 
च्रतोमरचक्रै्च गजस्कन्पे हता नराः | 
ह्णमास्स्वर्गे प्रयान्त्येव तस्मास्स्वर्गोपमा गजाः || २८ 1 

एते पार्काप्याव । 

अथ तुरगप्ररांसा । `9९., ॥ 
1598 

रा सपक्षा हरयो विचेरुः खचराः किल | 
गन्धर्वेभ्यः समुत्पन्नाः सदा स्वच्छन्दचारिणः ॥ ९ ॥ 

1589 
तेज वाय्वम्बुदगभरकब्धेरेश्ितठक्षणान् | 
वीक्ष्य शक्रो जगादेदं शाकिदोत्रं मदामनिम् ॥ २॥ 

1600 
छिन्धि पक्षानमीषां स्वं यथा स्युवाहनानि मे | 
इषीकालेण सोप्येषां पक्चंस्तरप्रीतयेच्छिनत् |} २ ॥ 

1601 
ततः प्रसादितैस्तैस्त् प्रादादरमिदं मुनिः । 
युष्मत्पक्षोपमो वेगश्चरणानां भविष्यति || ४ ॥ 

1602 
युयं शाक्रादिदेवानां वाहनत्वं गभिप्यथ | 
तथा मूमिपतीनां च गौरवेण सर्मन्विताः | ९ | 

32 
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1608 
यो राजा भवतां पुष्टिं खानपानादिभेः सदा | 
करिष्यति स सवत्र जयवादी भविष्यति || ६ ॥ 

1604 
अथागत्य मुत्रं राज्ञां गता वाहनतां हयाः | 

तेषां धमोथकाममां्च साधयन्स्युपकारिणः }} ७ ॥ 
1605 

श्रीमृरमण्डनं यस्य गृहे सन्त न वाजिनः | 
गहभित्तिषु तेनापि लेख्या दुरितद्रान्तये ॥ ८ || 

1606 
भश्चा यस्य जयस्तस्य यस्याश्चास्तस्य मेदिनी । 
अश्रा यस्य यज्ञस्तस्य यस्याश्वास्तस्य कान्वनम् || ९ || 

1607 
निपस्य युधि त्रेगेन मिषतां सवेधन्विनाम् | 
रातं निहत्य य्येकः शुरो वराजिप्रभावतः ||१० || 

1608 
रालैर्नि्मिन्नदेदोपि आन्तोपि गृरुभारतः | 
न मु्चति रणे नाथमतः कोन्यो दयत्छहत् | ९९ ॥| 

1609 
दूरस्थोपि बली शत्रुन दते रजनीष्वपि | 
तस्य भीत्या गृहे यतस्य हरयो वेगव्रत्तराः || ९२ | 

1610 
न गनै नरैः कायै सिद्धिमभ्येति भूमृताम् | 
तथा निमेषमात्रेण यथा वाहैः उसाधितिः |} ९३ || 

दा द्गधरस्येते । 

अथाश्वानां सामान्यरक्षणानि || 
1611 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शुद्राणां चैव लक्षणैः | 
ज्ञेया हयोत्मास्तेषु पवः पूवः शुभावहः || १४ || 
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1612 
प्रायेण ब्राह्मणः शुक्तः क्षत्रियो लोहितः स्मृतः । 
वैरयः पीताभवणैः स्यात्कृष्णवणे्चतुथंकः || ९९ || 

1618 
पुष्पगन्धः सदा विभ्रः क्षत्रियोगुरुगन्धकः | 
घृतगन्धो भवेद्यो मीनामोदी चतुथकः ॥ १६ || 

1614 
विवेकी सघुणो विप्रस्तेजस्वी क्षत्रियो बरी | 
इुष्टभावस्तथा वेदयः शूद्रौ निम्सचछकातरः || ९७ || 

1615 
ब्राह्मणाः क्षेमक्ृस्येषु सिद्धि गच्छन्ति वाजिनः | 
कषत्रिय। युद्धकार्येषु वैद्या द्रव्याजने सदा || ९८ ॥। 

1616 
रृव्राधान्येषु कृत्येषु ज्ञास्तरैवं वाजिनः सदा | 
भारोहेद्युक्तकार्येषु यदीच्छेच्छश्चतीं भयम् || ९९॥ 

1617 
सदा खप्रा भवन्त्येते वाजिनोये नु भूतन | 
जाप्रस्यायोधने प्रापे ककंरस्य च भक्षणे || २०|| 

1618 
लक्षणा महावेगाः सुसत्वाधातिवस्मराः | 
नजितश्रमा विनीता ये राजाहौस्ते हयाः स्मृताः || २९ ॥ 

अय प्रथगवरयवटख्क्षणानि। 

1619 

आताम्र पूजितावोष्ठौ केकिहानी मृदुत्वरनी | 
जिह्वा रक्ता च तन्वी च तलु रक्तं प्रास्यते || २२ 

{620 
घनल्लिग्धाः सुबद्धथ समा दन्ताः सुरोभनाः | 
नातिदीर्षौ प्रथुनैव नू वाहस्य रोभनौो |} २३॥ 
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162 
अत्यन्तनिगेते चैव खबद्धे कैव चारि | 
प्रदास्ते वाजिनां नेतरे मध्वामे कालकारके || २४ ॥ 

1622 
स्वावर्तं च विदारुं च ललाटं वाजिनां श्ुमम् } 
दाम्तं शिरः समं वृत्तमावतेदवभुक्तिम् ॥ २९ ॥ 

1623 
श्स्वता कणयोः कास्ता वीषेणता वनु तथा | 
स॒दृदां कज्चिलां दीधी धन्यां मीवां विदुबुधाः | २६ ॥ 

1624 
केसरं च जटाहीनं मृदु दीं प्रद्रास्यते | 
जृनावर्तो दृशेव स्कन्पो वाहस्य पूजितः || २७ | 

1625 
उरो विलं रस्तं च कश्च दीर्घोक्तते शुभे । 
रू वृत्तो समो बाहू गुढं जानु प्रशस्यते || २८ ॥] 

1626 
अवक्रे मांसहीने च वाजिजङ्कूः सुशोभने । 
कूच समं सुसंधि स्याद्रन्थित्रणविवरजितम् || २९ ॥ 

162 
दृढमण्डूकिंका कृष्णा वतुलाः प्रथुलाः खुराः | 
पाशो वभ्युन्नतो दीधी खदृढो च समर द्यश्च | ३० | 

1628 
अवठम्बि सुवृत्तं च जठरं वाजिनां श्युमम् | 
नातिदीधं समं पृष्ठं किचि विनतं द्युभम् | २१ ॥ 

ठते दालिहोज्रस्य । 
1629 

पीना करिः सुवृक्तथ पश्ाङ्ागः प्रथुः शुमः | 
मृदुलिग्धायतेयुक्तं वारैः पुच्छं प्रशस्यते ॥ ३२ ॥ 
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1680 
वुषणी च समौ वृत्तौ विल्वमान्नौ विलोमश्षौ | 
कृष्णवणेधिदहीनं च हृस्वं मेहनमिष्यते |} ३२ | 

अथश्िाङ्गमानरुक्षणानि । 
169 

ऊध्व व्रीहित्रयं मानमङ्गलस्य निगद्यते | 
स्तोपि हि समाख्यात्तुविशधिरङ्कऊैः || २३४ || 

16382 
हाचिहादङ्कलं वक्रमुत्तमाश्वस्य कीर्तितम् । 
भङ्गःलङ्यहीनं तु मुखं स्यान्मध्यत्राजिनः || २९ ॥ 

1633 
ततोपि व्यङ्गुलं न्युनं कनिष्ठस्य मुखं स्मृतम् | 
मीवो्तमस्य वाहस्य षट्षन्चाद्ान्मिताङ्ुकेः || ३६ ॥ 

1684 
चस्वारिंरात्षडधिका मध्यमाश्वस्य कीर्तिता | 
षटजिदहाद्धलेर्मीवा हीनाश्चस्य प्रकीर्तिता || ३७ || 

1685 
उरः प्रष्टं कटिधेव मुखतुल्यं समादिरोत् | 
कर्णौ सप्राङ्गनी प्रोक्तौ तालुकं न षडङ्लम् || २८ || 

1686 
खषरेमो ऋजुः पुच्छदण्डः कथितो विंदादङ्कठः | 
इाविंदरादङ्गलोत्सेधे जङ्क् चैवोत्तमे स्मृते | ३९ ॥] 

1687 
अष्टादा तथा मध्ये हीने चैव चतुदश | 
सप्राङ्गुलः खुरः प्रोक्त उत्तम(श्वस्य पण्डितैः |} ४० ॥ 

16838 
षडङ्गलो मवेन्मभ्यः कनिष्ठः पञ्चलसामितः | 
चतु्ैस्तेन विख्यात उत्सेधेन हयोत्तमः ॥ ४९ ॥ 
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1689 
अ पेहस्तेन दीनस्तु भवेन्मध्यस्तुरङ्गमः | 
ततो हस्तेन हीनथ हीन एव स्मृतो हयः ॥ ४२॥ 

1640 
पत्चहस्तप्रमणिन देष्यमुत्तमवाजिनः | 
चतुर्भिमैध्यमं प्रोक्तं त्रिभिः सार्धस्तथापमम् || ४३|| 

1641 
जपाङ्गात्पुच्छमुलं तु ति्येगश्चं प्रमाणयेत् | 
खुरान्तात्ककुदं यात्रदृष्वेमानेन बुद्धिमान् || ५४ ॥। 

जयथ हयानां गुभलक्षणानि । 
1642 

भथातः संप्रवह्यामि लक्ष्णानि हि वाजिनाम् | 
शुभानि वर्भैरार्वर्तिस्तानि विद्याद्विचारतः ॥ ४९॥ 

1648 
सवश्चेतो हयो यस्त॒ इयाैकभ्नवणो भवेत् 
स वाजी वाजिमेधाहः इयामकणेः प्रकीर्तितः ।| ४६ || 

1644 
यस्य पादाः सिताः सर्वे तथा वकं च मध्यतः | 
कल्याणपन्चक्रः प्रोक्तः सदा कल्याणक सः || ४७ || 

1645 
यस्य पादाः सिताः सर्वे पुच्छं वक्षो मुखं तथा | 
मूधजाश्च सिता यस्य तं विद्यादष्टमङ्गलम् || ४८ ॥ 

1646 
मुखे चन्द्रकसंवीतो जम्बूफलसमाकृतिः | 
ण । 

क 

शनपादः स विज्ञेयो मद्धिकान्तिः उपजितः || ४९ ॥ 
1647 

कृष्णो वाजी भवेष्यः स कृष्णतालुनै दुष्यति । 
कल्सिततावतेकर्णोपि परज्चकल्याणकः शुभः || ९० ॥ 
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अय शुभावर्ताः | 
1648 

एको लले दौ मर्धि हद्व पार््ोपपाश्रयोः | 
दौ च वक्षसि विज्ञेयौ प्रयागे नैक एवतु || ९९ || 

1649 
धुवावतौ दश प्रोक्ता वाजिनः जभकारकाः | 
प्रयाणे मारुतो भाते बह्िवक्षसि चाभ्धिनी || ५९२॥ 

1650 
लयोचन्द्रमसौ मुरि रन्ध्रे स्कन्दगजाननैी | 
उपरन्प्रे हरीद्रौ च दशावरतौ अतः शुभाः|| ५३ || 

1651 
त्रयो यस्य ललाटस्था जावतो अधरोत्तराः | 
निभ्रणी सा परिज्ञेया व्राजिवृद्धिकरी परा || ९४ || 

1652 
अनेनैव प्रकारेण त्रयो मरीवाभिताः शुभाः | 
लले युगलावर्तौ चन्द्रार्कौ शुभकारकौ || ५९॥ 

1653 
कण्ठे विन्तामणिज्ञेयधिन्तिताथप्रदः सदा | 
आवतेः प्रष्ठवेशे यः स खूयोख्यः शुभः स्मृतः | ९६ ॥ 

| नक्रुलस्यैते। 

अथाराभल्स्षणानि | 

1654 
चत्वारोप्यलिताः पादाः सवेश्चेतस्य वाजिनः | 

भव्रन्ति यस्य स त्याज्यो यमदूतः खुदुरतः || ९७ | 
1655 

अन्यवणे शिरो यस्य पुच्छं वा यस्य वाजिनः | 
पुच्छेन शिरसा वापि नानावणः स निन्दितः || ५९८ ॥ 
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1656 
हीनदन्तोधिक्थैव कराटी कृष्णतालुकः । 
क्षल मुरली चङ्ग षडते स्वाभिधातकाः || ५९॥ 

1657 
व्याप्राभश्च स्तनी चैव दिखुरः ककुदी तथा | 
एकाण्डश्चैव जाताण्डो वाहाः पापाः प्रकीर्तिताः ॥ ६०॥ 

` 1658 
पश्चभिः सप्रभिदेन्तेवौहौ हीनाभिकौ स्मृती । 
करारी चापरैदन्तैःञद्यन्ते यस्य चोत्तराः | ६९ | 

1658 
कृष्णं तालु भवेद्यस्य स भवेकृष्णतालुकः | 
कुशल भोत्तरेदेन्तेगछाद्यन्ते यस्य चापराः | ६२॥ 

1660 
सितविक चरणः पुष्पदीनस्तु मुशली स्मृतः | 
कालाभावतेकः कणेदेशे यस्य स शङ्धिकः || ६२३ ॥ 

1661 
व्याप्राभो व्याप्रव्रणेः स्यास्स्तनयुक्तः स्तनी स्मृतः | 
दिख॒रं गोखुराकरिः खरैविद्याहि चक्षणः || ६४ ॥ 

1662 
आवतः ककुदे यस्य ककुदी स उदाहतः | 
मुम्केगेकेन युक्तस्तु हयस्त्ेकाण्डसंक्ञितः || ६९ ॥ 

1663 
भण्डाभ्यां लोमराभ्यां तु जाताण्डो न हितः स्मृतः | 
भस्माभवक्रपुच्छ च कृष्णनीलं परित्यजेत् 
निन्य: केवलकृष्णस्तु सवेश्वेतस्तु पूजितः || ६६ | 

अथ दुरावतोः। 
1664 

पुच्छे जानुनि कक्षायां मेदे गु हनौ हदि । 
भदेश नेत्रपरितः कणेमीवादयस्तथा ॥ ६७ | 
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1665 
अधरोष्ठे च घोणायां गण्डगोधिवुके नथा | 

ॐ ग मुष्के नाभौ निके कक्षाव(वतोस्त्वतिनिन्दिनाः || ६८ || 
दा भरस्ग्रनौ । 

अथाश्वानां गुभाटभर्चेषटितम् | 

1666 
नरेनुधाः कथयन्त्याद्यु भं त्रा यदि व्रादाभम् | 
स्वामिनो बाजिनां रिह्ुस्तद्वि्ञेयं त्रिचक्षफैः | ६९ ॥ 

166प् 
यः संबद्धो हयो राव्रमुध््रेवक्रः क्ररोनि च| 
खुराप्रेणालिखन्भूर्मिं स शंसति रणे जयम् ॥ ७० | 

1668 
यः करोस्यसकृन्मूतरं परीषं वाश्नमोचनम | 
स द्ंसनि पराभुतिमत्यन्तं यश्च दुमनाः || ७9 || 

1669 
निष्कारणं निरान्ने यो हेष(रावं कमगेल्यपि | 
परचक्रागमाशंसी स विज्ञेयो विचक्षणैः || ५२|| 

1670 
पृरुकाद्ितपुच्छो यो जायते यस्य घोटकः | 
स दांसति स्थिरस्यापि द्रुतं तस्य प्रयाणकम् || ५२|| 

1641 
स्फ्चिङ्खा यस्य दृरयन्ते पुच्छतोश्रस्य व्ह्धिजाः | 
नि च्छन्तः प्रभोनोदां स शंसति निदागमे || ७५ | 

16772 
अश्वगाकां समासाद्य यदान्तमधुम्षिकाः | 
मधुजालं प्रबप्रन्ति त्रियन्तेश्चास्तदा प्रुत्रम् || ७९॥| 
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1678 
सरटं वारयेद्यलास्रविशन्तं हयालये । 
मन्दुराम्रे तथा धार्यो रक्तवक्रो महाकपिः || ७& ॥| 

नक्रुलस्यते । 

अथाश्वानां जन्मदेराः | 
1674 

भथाख्धानां जन्मदेशान्प्रवक्याम्यनुपवेराः | 
उत्तमानां च मध्यानां दीनानां यत्र संभवः || ७७ || 

1675 
उत्तमास्ताजिकाः प्रोक्ताः पारसीकाः समुद्रजाः | 
कोक्राणाखतटाणाश्च तथा सौर।टूना हयाः || ७८ ॥ 

अथ स्यपाः। 

1676 
उरोजाताश्च कीराथ तुरुप्कारहज ये | 
टक्कजाः वैन्धवा मध्याः स्थलजातास्तथा दयाः || ७९ 

अथ हीनाः) 
16 प्प 

शाम्भलाथाजुलाश्चैव तथा सारस्वता इयाः | 
अधमाश्टङ्कणाः सर्वेये च प्राग्दक्षिणोद्धवाः || ८० |] 

अथाश्चवाहनविधिः | 

16785 
अथातः संप्रवक्ष्यामि हयारोहणमुत्तमम् | 
येन विज्ञातमात्रेण रेवन्तः प्रियतां व्रजेत् || ८९ ॥ 

1679 
रूपावतेगतिच्छायाः सस्वं वर्णो वयो बलम् | 
वेगहीनस्य वाहस्य सवैमेतन्निरथकम् | ८२ 
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1680 
तस्मादेगयुतं वाहं तरूणं पुष्टविम्रहम् | 
वाहयेद्वादेकः सन्नस्तरंगं सान्त्वयन्मुहूः || ८३ || 

1681 
सान्द्रां खकठिनां चैव पाषाणोदकसंयुताम् | 
तृणक्राश्युतां चैव रङ्गभूमिं विवर्जयेत् || ८४ || 

1682 
समा च विपुला चैव किंचित्पांटुसमन्विता | 
एकान्ते विजने चैव रङ्गभूमिः प्रशस्यते | ८५ | 

1683 
स्थुख्ध क्रोधनो मूर्खो भीतोत्छकचरसनः | 
अस्थानदण्डपाती यो वाजी तस्य न धावति || ८६|| 

1684 
दृढासनोश्तच्वज्ञः प्राज्ञः सत्ववलोत्तरः | 

खस्थ(नदण्डपाती च सोद्यमो वाहकः स्मतः || ८७ || 
1685 

चलकरिसलयपादः क्णमध्य्रैकटषटि- 
ने चरति करिदेरो स्वासने संस्थितथ | 

हयहदयमतिज्ञः स्थानदण्डावपाती 

स खलु तुरगयोक्ता पुज्यते पार्थिवेन्द्रैः || ८८ | 
1686 

ब्राह्मणं भक्तिदनिन सौम्येन क्षजियं तथ। | 
वेदरयं शाब्देन दण्डेन दुद्र दण्डेन वाहयेत् || ८९ || 

168 
हेविते स्खलिते भीते तथा चोन्मागेगामिनि | 

कुपिते श्रान्तचित्ते च षट दण्डं निपातयेत् || ९० || 
1688 

देषिते स्कन्धमुरिषटं स्खलिते जघनान्तरम् | 

भीते वक्षःस्थल रन्यद्रक्रं चोन्मागेगामिनि | ९१ 
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1689 
कुपिते पुच्छसंस्थानं भान्ते जानुद्वयं तथा | 
सवरैस्य प्राप्रदण्डस्य दण्डमेकं निपातयेत् || ९२।। 

1690 
अस्थाने ताडितो वाजी बहून्दोषानवाग्रुयात् | 
तावद्भवन्ति ते दोषा यावज्जीवत्यसौ दयः || ९३॥ 

1691 
वादिता विनद्यन्ति सवैकमक्षमा अपि | 
कृडा त्याप्रिपरीताद्गा जायन्तेव्यन्तत्राहनत् || ९४ || 

1692 
पज्च धाराः प्रवक्ष्यामि च्षभियोः प्रकीर्तिताः | 
प्रचमा व्रिक्रमा घारा दितीया पृल्क्रा स्मृता || ९५॥ 

१698 
तीया पृणकण्ठी च चतुर्था त्वरिता स्मृता | 
पन्चमी ताडना ष्ठी निरालम्बा प्रकीर्मिना || ९६ | 

1694 
विक्रमा गतिरित्युक्ता चतुष्पादा घ्ुता स्मृता | 
मुखपादसमागुक्ता पुणकण्डी च सा भवेत् || ९७ || 

1695 
स्वेच्छया स्वरिता पार। ताडिता त्रैव पन्चमी | 
षष्टी चेव तु या धारा स्वगलोकरषु तिष्ठति || ९८ || 

1696 
या संख्या रोमक्पणां वाहकस्य हयस्य च| 
तावद्रषीन्वक्तस्स्वर्गे हयपृष्ठे हतो नरः || ९९ || 

1694 
यं लोकं वाजिप॒ष्ठेषु हता गच्छन्ति मानवाः | 
तैं लोकं नापगच्छन्ति वडवा हतये || ९१०० || 
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अथ बजजिनां वयान्ञानायुज्ञाने | 
1698 

दन्तोद्धेदं प्रत्ह््यामि वाजिनां मुख्यलन्षणम् | 
येन विज्ञातमात्रेण व्रयोज्ञानं प्रतीयते || ९०१ ॥ 

1699 
पद्धिरेन्तैः सिताभेभवरति व्यशिशुसतैः कपरर्िरब्दः 
संदेदमध्यमान्स्यैः पतितसमुदितैलिथतुःपन्चवषेः | 
सदं शानुक्रमेण ज्रिकसमगृणिताः कालिकापीनश्युक्ाः 
कचं मक्षाकदरादूावद्ुत्ररनमतश्चत्रपातं च विद्धि ॥ १०२॥ 

1700 
लघुत्वं मात॒दपेण पित्दोष्रेण मन्दना | 
द् वेल्यं स्वामिद्धेपेण स्वरदोषो नास्ति ना.जेनाम् ||९०२॥ 

1701 
महाषोणा महाकाया महारस्का महास्वनाः | 
लिग्धङ्गाः सवेदा ये च तेषामायुभव्रद्रहु || ९०४ || 

1702 
कणे पीडिते येषां सिन्दूराभस्य ददनम् | 
दरोणितस्य भव्रेल्िप्रं ते वादाथरजीविनः || १०९ || 

1708 
ल्लिग्धा दीघाश्र बह्धयश्च प्रोथस्या यस्य वाजिनः | 
भवन्ति विपुला रेखास्तं त्रैद्याचिरजीविनम् || १०६ || 

1704 
नभो जिघ्रन्ति ये बाह्म भास्करा्पितद्ृष्टयः| 
प्रथुकुस्िकटीकक्ताः सुनिद्राधिरजीविनः || १०७ || 

1705 
न विच्किरन्ति ये मासं भक्षा हस्वमेहनाः | 

ह[(रितरलाटशि ते वाहाथिरजीविनः || १०८ || 
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1706 
अभभ्रोथस्थिता रेखा दृरयन्ते यस्य वाजिनः | 
तस्य मृत्युः समुदिष्टो दशमं प्राप्य वत्सरम् || ९५०९ || 

1704 
ज्यङ्गलायां दशार्धेन व्रषाणां तस्य जीवितम् | 
जीत्रेत्रयोद शब्दानि यस्व स्याचतुरङ्गला ॥ ११० ॥ 

1708 
विनतः पूत्रैकायेन स्थुलजानुश्च यो हयः | 
शुनाक्षिकृटः स्तन्धाक्षः स्वल्पायुः स प्रकीर्तितः || ११९ 

जयदत्तस्येते | 
1709 

समाषष्टिद्िघ्रा मनुजकरिणां पश्च च निशा 
हयानां इात्िशतव्लरकरभयोः पन्चककतिः | 
विरूपं तचायुवषमरिषयोद्रदशा दनः 
स्मतं कछगादीनां दशकसहिताः षट् च परमम् || ९९२ ॥। 

१ कस्यापि। 

अथोप्रधानि वाजिनां $ृते | 
1710 

ध्योषाजाजिवि उङ्गहिङ्ककु ट जस्व्रक्ेतकीसेन्धवं 
रयमासपपदीप्यकहशगुणं मांसं रसोनात्समम् | 
सं धायाम्लरसैलंभेत सततं यो विद्युदाख्यामिमां 
सप्तिः सप्रगुणाधिको द्विदश्नः स स्यादपास्यामयान् | १९३ | 

विज्ञलीनकुलस्य । 
1¶11 

द्वा घृतं यवानीरं दिशिरं सव्रंदा जुभम् | 
श क. [न 

ह्रीतक्री हिता निचयं ठकवणं न्रिदिनान्तरे || ९१४ | 

अथ परोक्षाम्चानाम् 
1712 

असितखुरचतुध्कः इयामलमनन्थिपादः 
सव्रति करसमीपे मूत्रधारां सवेगाम् | 
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ददानचलखलीनः कक्रुटस्कन्धबन्धः 
किटिवरकञिनोसुदरगः स्यात्तरङद्गः || १९५ ॥ 

11713 
विकसदसितनेत्रः ल्िग्धगम्भीरदेष- 
स्त्वरितचतुरगामी व्रायुवेगः खुसच्वः | 
सघनविपुरुकायो भर्त॑रादेरावर्ती 
समरविजयसंपत्कारकः स्यात्तरङ्कः || ५१६ ॥ 

राङ्ं धरस्येते । 
क-¶ 

अथ धनुबदः ॥ ८ ॥ 
1714 

इश्रोक्ताद्धनुर्वेदाव्यासस्यापि खभावषितात् | 
पदान्याकृष्य रचितो सनन्थः संक्षेपतो मया || ९॥| 

1715 
विना शाङ्गःधरं नान्यो धनुर्वदाथतच््रवित् | 
यतः स्वरम निश्चि प्रप्रा शिवात्तच्वत्रिचारणा || २॥ 

1716 
अतः संदेहदोलायां रोपणीयं न मानसम् । 
मन्थेस्मिश्ापचतुरर्वीरचिन्तामणी क्रनित् |} ३ || 

1717 
यस्याभ्य(स प्रसादेन निष्पद्यन्ते धनुधराः | 
जेतारः परसैन्यानां तस्याभ्यासो विधीयताम् ॥ “ || 

1718 
एकोपि यत्र नगरे प्रसिद्धः स्याद्धनुषरः। 
ततो यान्त्यरयो दरं मृगाः सिहगुहादिव || ५॥। 

अथ धनुधारणविधिः । 
1718 

आचार्येण धनुर्शयं व्राह्मणे खपरील्िते । 
लुभ्ये पूरते कृतप्ने च मन्दबुद्धे न दीयते।| ६ ॥ 
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1720 
त्राह्मणाय धनर्देयं खङ्गं तरै क्षत्रियाय च | 
वेरयाय दापयेल्कुन्तं गनां दुद्रस्य दापयेत् || ७ || 

1721 

यनुशथक्रं च कुन्तं च खङ्गं च च्छुरिका गदा| 
सप्रमं बाहुयुद्ध स्यादत्र युद्धानि सप्तधा | ८ || 

1722 
भाचायैः सप्रयुदधः स्याचतुवैद्धस्तु भगवः | 
दाभ्या नचैव भव्रेयोध एकेन गणको भवेत् || ९ || 

1728 
हस्नः पुनवेखः पुष्यो रोहिणी चोत्तरात्रयम् | 
अनुराधाभ्रिनी चैव रेवती दद्मी तथा || ५५ | 

1724 
जन्मस्थे च तृतीये च षष्ठे त्रै सप्रमे तथा| 
दठाभेकाढ्दो चन्द्रे सवैक्माणि क।रवरेत् || ११ || 

1725 
ततया पञ्चमी भरेव सप्रमी दद्रामी तथा | 
जयोददी द्वदरी चर तिथयस्तु डुभा मताः || ९२॥ 

17236 
सूयैवारः शुक्रवारो गुरुतारस्तथेव च | 
एतद्र(रत्रयं धन्यं प्रारम्भे राख्रकमनणाम् || १३॥] 

1727 
एभिर्दिनेस्तु शिष्याय गुरः रखाणि दापयेत् । 
संतप्य उानहोमाभ्यां खुरान्वेदविधानतः || १४ || 

1728 
त्राह्मणान्भोजयेत्तत्र कूमारीच्ाप्यनेकशः | 
तापसाननयेदडत्स्या ये नान्ये शिवयोगिनः || ९९५ || 
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1729 
अत्तपानादिभि्चैव वखालंकारभृषगेः | 
गन्धमाल्ये््िनितरैथ गुरुं तत्र प्रपजयेत् || ९६ ॥ 

130 
कृतोपवासः शिष्यस्तु मृगाजिनपरियहः | 
ब इाञ्जलिपुटस्तत्र याचयेद्रुरुतो धनः || ९७ || 

173 
भङ्धःन्थासस्ततः कायः शितरोक्तः सिद्धिमिच्छता | 
भनाचार्येण च ज्िष्यस्य पापन्नो वित्रनारानः || १५८ || 

1782 
शिखस्थाने न्यसेदीरां वादुयुम्मे च केरात्रम् | 
नरह्माणं नाभिकुपे तु जङ्कयोश् गणाधिपम् || १९ ॥| 

1738 
ॐ ह िखास्थाने दांकराय नमः | 
ॐ ह बाह्योः केदावाय नमः| 
ॐ दीं नाभिमध्ये ब्रह्मणे नमः । 
ॐ हैं जङ्क्योगेणपतये नमः | 

17384 
हद दं कारथयेनयासं येन भ्यो भविप्यति | 
अन्येपि दृष्टमन्ल्रेण न हिंसन्ति कदाचन || २०॥ 

1785 
दिष्याय मानुषं चपं धनुमेन्त्राभिमन्तितम् | 
काण्डात्काण्डाभिमन्त्रेण दद्याद्ेद्विघानतः || २१. || 

1786 
प्रथमं पुष्पवेधं च कलदीनेन पल्िणा | 
ततः फलयुतेनैव मस्स्यत्रेधं च कारयेत् || ५२ | 

1737 
मांसवेधं ततः कु यदेवं वेधो °भत्रेिधा | 
एतेर्वेषेः कृतैः बुसा दाराः स्युः सवैस्ाधभकाः || २३ || 

34 
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1738 
वेधने चैव मांसस्य इारपातो यदा भवेत् | 
पूवदिम्भागमाभित्य तदा स्यादिजयी छली || २४ || 

1739 
दक्षिणे कठ्डो घोरो तिदेद्ागमनं पुनः । 
पिमे धनधान्यै च सवै चेवेोत्तेर ज्रुभम् || २९ ॥ 

1740 
एफेदान्यां पतनं दुष्टं विदिज्ञोन्या्च शोभनाः | 
हषेपु्टिकराधेैव सिद्धिदाः राख्रकमेणि | २६॥। 

1741 
एवं वेधत्रयं व्ुयौच्छङ्द्न्वुभिनिःस्वनैः | 
ततः प्रणम्य गुरते धनुबोणान्निवेदयेत् || २७ || 

अथ चापप्रमाणम् | 
1742 

प्रथमं यौगिकं चापं युद्धचापं द्वितीयकम् | 
निजबाहुबलन्मानाक्किचिदुनं शुभं धनुः | २८ || 

1745 
वर प्राणाधिको धन्वी न तु प्राणाधिकं धनुः | 
धनुषा पीडदयमानस्तु धन्वी लस्य न परयति || २९ 

1744 
खतो निजबलोन्मानं चापं स्याच्छुभकारकम् | 
देवानामुत्तमं चापं ततो न्युनं च मानवम् || ३० || 

1745 
अधपन्चमदस्तं तु श्रेष्ठं चापं प्रकीर्तितम् | 
तद्विज्ञेयं धनुर्दिव्यं रौकरेण धृतं पुरा|| ३९१ 

1746 
तस्मास्पर्द्युरामेण तनो ब्रोणेन धारितम् | 
दरोणाद्गुहीतं पार्थेन ततः सात्यकिना धृतम् | ३२ 
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174 
कृते युगे मशदेवल्रेतायां चापि राघवः | 

दापंरे ्रोणानेप्रथ्च दैवं चापमधारयत् || ३३ || 

1748 
चतुविशाङ्कलो हस्तथतुहेस्तं धनुः स्मृतम् । 
तद्धवेन्मानवं चापं सवेलक्षणसंयुतम् || ३४ || 

1749 
रिपवे पश्चपवे च सप्तरपवे प्रकीर्वितम् | 
नवपवे च कोदण्डं चतुधो द्युभकारकम् || ३९ ।। 

1750 
चतुःप च षट्पने अष्टपवे विवजेयेत् | 
केषांचिच्च भवेच्चापं वितस्तिनवसंमितम् || ३६ || 

1751 
अलिजीणेमपक्ं च ज्ञातिधृष्टं तथैव च | 
दग्धं छिद्र न कर्तव्यं बाद्याभ्यन्तरहस्तकम् || २५७ || 

1752 
गृणहीनं गुणाक्रान्तं काण्डदोषसमन्वितम् | 
मलमन्थि न कर्तव्यं तलमध्ये तथैव च | ३८ || 

1758 
अपक्त भङ्कमायाति अतिजीणं तु ककंराम् | 
सतिघृष्टे तु सोद्रेगं कलहो बान्धवैः सह || ३९ ॥। 

1754 
दग्धेन द्यते वेदम छिद्रं युद्धविनाशनम् | 
नाद्ये लक्ष्यं न कभ्येत तथेवाभ्यन्तरेषि वा || ४० || 

1755 
हीने तु संधिते बाणे संमामे भङ्गकारकम् | 
ाक्रान्ते तु पुनः क्रापि न रलयं प्राप्यते दृढम् || ४१ ॥ 
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1756 
गलम्रन्थि तलपन्थि धनहानिकरं धनुः | 
एभिर्वेविर्िनिर्मुक्तं सवैकायेकरं स्मृतम् ।} ४२॥ 

1757 
चाङ्गः पुनधनुर्$व्यं विष्णोः परममायुधम् | 
तरिवस्तिसप्रसंमानं निर्मिते विश्वकरमेणा || ४३ | 

1758 
न च स्वर्भे न पातारे न भूमौ कस्यचिन्करे | 
तद्धनुवेरामायाति मुक्केकं पुरुषोत्तमम् | ४४ 

1758 
सपेयं तु यच्छाङ्धुः बहुवस्सररोषितम् | 
व्रतस्तिभिः सा्रषद्धिमितं सव्राथेसाधनम् |} *४९॥ 

1760 
प्रायो योग्यं धनुः शाङ्ग गजारोदाश्रसाडिनाम् | 
रथिनां च पदातीनां वरदौ चापं प्रकीर्तितम् || *६॥ 

अथ गुणलक्षणानि | 
1761 

गुणानां लक्षणं व्ये यादृशं कारयेद्रुणम् | 
पदन गृणः कायः कनिष्ठामानसेमितः || ४७ | 

1762 
धनुःप्रमाणो निःसन्धिः द्धेखिगुणतन्तुभिः । 
वर्तितः स्याह्ुणः क्ष्णः सवेकमसहो युधि || ४८ || 

1768 
अभावे पटसूत्रस्य हारिणी क्लायुरिष्यते | 
ुणाथमथवा माद्याः क्ञायवो महिषीगवाम् || ४९ || 

1764 
तत्कारदतगोकणेचमेणा छगङैन वा | 
निल घ्रा तन्तुरूपेण कुयोद्या गुणमुत्तमम् | ९० | 

१ < 
॥ 
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1765 
पक्रवंरात्वचा कार्यो गणस्तु स्थावरो दृढः । 
पटस्त्रेण संनद्धः सवेकर्मसदो युधि | ५९ ॥ 

1766 
प्रापे भाद्रपदे मासि त्वगकंस्य प्रास्यते | 
तस्यास्तत्र गुणः कायेः पवित्रः स्थावरो दृः || ५२॥ 

176" 
वृत्ताकंसूच्तन्तुनां हस्तास्त््र्टादशा स्मृताः | 
सह्रततं जिगृणं काथ प्रमाणोयं गुणे स्मृतः] ५३ | 

अथ रारलक्षणानि । 
1768 

भतः परं प्रव््यामि हाराणां रक्षणं इुभम् | 
स्थुल न चतिरष्मं च न पक्रं न क्रुभूमिजम् | 
हीनमरन्थिविदीणे च वजेयेदीदृरां दारम् || ५४ ॥ 

1769 
पणेम्रन्थि खुपक्रं च पाण्डुरं समयाहतम् | 
कठिनं वतुलं काण्डं गृङ्गीयात्खप्रदेराजम् | ५९ || 

1770 
दौ हस्ती मुषिदीनी तु दैव्ये स्थील्ये कनि्टिका | 
विपेया शरमानेषु यन्तरेष्वाकपषेयेत्ततः || ५६ ॥ 

1771 
क ङन्दंसदारादानां मत्स्यादक्रौज्चकेकिनाम् | 
गृध्राणां कुक्कुटानां च पक्षा एतेषु शोभनाः | ५७ || 

1772 
एकैकस्य दइारस्थैव चतुष्पक्षाणि योजयेत् | 
षडङलप्रमाणेन पक्षच्छेदं च कारयेत् || ९८ || 

1 1773 
ददाङ्गलमिताः पक्षाः शाङ्गचापस्य मार्गणे | 
योज्या दृढाचथतः संख्याः संनद्धाः कलायुतन्तुमिः || ९९ ॥। 
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1774 
दाराथ त्रिविधा ज्ञेयाः स्री पुमांश्च नपुंसकः | 
अपरे स्थृलो भवेन्नारी पथास्स्थूलो भवेत्पुमान् || ६ ° || 

। , समं नपुसकं ज्ञेयं तद्छक्ष्याथं प्रास्यते | 

द्रपातं युवत्या च पुरुषो भेदयेहृढम् || ६९ || 
अथ फललक्षणानि । 

1776 
फले तु दुद्धलोहस्य खुधारं तीक्णमक्षतम् | 
योजयेद लेपेन शरे पक्षानुमानतः }| ६२॥ 

पप 
आरामुखं क्षुरप्रं च गोपुच्छं चाधचन्द्रकम् | 
स्चीमुखं च भ्ठ च वत्सदन्तं हिभछकम् }} ६३ || 

, वह 
कणिकं काकतुण्डं च तथान्यान्यप्यनेकश्चः | 
फलानि देरादेदेषु भवन्ति बहरूपतः || ६४ || 

1778 
आरामुखेन वै चमे क्षुरप्रेण च कामुकम् | 
सूचीमुखेन कवचमधचन्द्रेण मस्तकम् | ९९ ॥ 

1780 
भेन हदयं वेध्यं दिभद्धेन गुणः शरः | 
लोहं च काकतुण्डन लक्ष्यं गोपुच्छकेन च || ६६ || 

1781 
भन्यदरोपुच्छकं ज्ञेयं शुद्धकाष्टविनिर्भितम् । 
मुखे च लोहकण्टेन वेध्यं त्यङ्गुलसमितम् || ६७ ॥ 

अथ फलपायनम् । 
1782 

फकस्य पायनं वदेये दिव्यीषधिविकेपनैः | 
येन दुभे्चवमोणि मेदयेत्तरूपणवत् | ६८ || 
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1783 
पिप्पली सैन्धवं कुष्ठं गोमूत्रेण तु पेषयेत् | 
अनेन लेपयेच्छसखर लिप्तं चाभ्रौ प्रतापयेत् || ६९ ॥ 

1784 
अनिरीतमनाविद्धं षीतनष्टे तथौषधम् | 
ततो निवापितं वैठे ऊहं तत्र विदिष्यत्ते || ७० || 

1785 
पत्चभिरेवणेः पिष्टेमेषुसिक्तैः ससषपेः | 
एभिः प्रठेपयेच्छलरं लिप्रं चात्र प्रतापयेत् || ७९ ॥ 

1786 
शिखिभीवानुवणीभं तप्तपीतं तथौषधम् | 
ततस्त विमलं तोयं पाययेच्छल्मुत्तमम् || ७२॥। 

अथ नाराचनालीकौ | 
178 

सवेलोहास्तु ये बाणा नाराचास्ते प्रकीर्तिताः | 
पन्चभिः पृथुकैः पकषियुक्ताः सिद्धचन्ति कस्यचित् || ७३ ॥ 

1788 
नालीका कषयो बाणा नठलयन्लेण नोदिताः | 

अल्युचदुरपातेषु दुगेयुद्धेषु ते मताः || ७८ || 

अथ स्थानमुष्टयाक्षणलक्षणानि । 
1788 

स्थानान्यष्टौ विधेयानि योजने भिन्नरकमेणाम् । 
मुष्टयः पञ्च समाख्याना व्यायाः पन्च प्रकीतिताः || ७९ ॥| 

1780 
कम्रतो वामपादं च दक्षिणं जानु कुश्चितम् | 
आलीढं तु प्रकतेष्यं हस्तदयसविस्तरम् || ७६ | 



९ शीङ धर पद्धतिः 

1791 

परत्यारीढं तु कतेव्यं सत्यं चवानुकुज्चितम् | 
दक्षिणं च पुरस्तद्ृहूर परते वतिरिष्यते || ७७ || 

1792 
पादौ खुविस्तरौ कार्यौ समौ हस्तप्रमाणतः | 
विशाखस्थानकं ज्ञेयं कुटलद्ष्यस्य वेधने ॥ ७८ || 

1783 
समपादे समौ पादौ निष्कम्पौ च सुसंगती | 
भसमे च पुरो वामो हस्तमात्रे नतं वपुः || ७९ || 

1794 
अकुज्वितोरू द्रौ यत्र जानुभ्यां धरणिं गवौ | 
ददूरक्रममिस्याहः स्थानकं दृढभेदने | ८० || 

17795 
स्ये जानु गतं भ्रमौ दक्षिणं च सकरुन्चितम् । 
अमतो यत्र दातव्यं तं विद्याद्ररूडक्रमम् | ८९॥ 

1786 
पद्मासनं प्रसिद्धे तु उपविदय यथाक्रमम् | 
धन्विनां तत्तु विज्ञेयं स्थानकं शुभलक्षणम् || ८२॥ 

अथ गुणमुषटटयः | 
17917 

पताका वजमुष्टि् सिंहकर्णी तथेव च | 
मस्सरी काकतुण्डी च योजनीया यथाक्रमम् || ८२|| 

198 
दीघौ तु तजेनी यत्र आभिताङ्कु्मुलकम् | 
पताका साच विज्ञेया नलिका दूरमोक्षणे | ८४|| 

1788 
तजनी मध्यमामध्यमङ्कष्टो विशते यदि | 
वज्रमुष्टिस्तु सा ज्ञेया स्थुले नाराचमेोक्षणे || ८९ | 
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1800 
अङ्कःछनखमूर तु तजेन्यप्रं खसंस्थितम् 
गत्र सा च विजेया चिजरलषह््य॒स्य वेधने || ८६ 1| 

1801 
अङ्के तु तजन्य। मुष्वं थत्र निकेदितम् | 
काकतुण्डी च विज्ञेया खदेमरद्येषु योजिता | < |# 

अथ धनुसशिसेधानम | 
1802 

संधानं चरिविषं प्रोक्तमध ऊध्ये समं तथा | 
प्रेजयेलिप्रकारं हि कार्यष्वपि यथाक्रमम् || ८८ || 

18038 
अधश दुरपातित्वं समे कल्यं खुनेभ्रेतम् | 
दृढस्फोटं प्रकूर्वति ऊष्वेसंस्थानयोगतः |} ८९ |) 

{चना 

थ व्यायाः | 
1804 

केशिकः केरामुले नेच्छरः श्रद्धे च सात्विकः । 
व्रणे वत्सकणेश्च ग्रीवायां भरतो भवेत् || ९० | 

1805 
अंसके स्कन्धनामा च व्यायाः पज्च प्रकीर्तिताः | 
केशिकथित्रयुद्धेषु जधोरशष्येषु सात्विकः || ९१ | 

1806 
वतसक्रणेः स विज्ञेयो भरदो दृढभेदने | 
दढभेदे च द्रे च स्कन्धनामाचमुदिरेत् ।| ९२ ॥ 

अथ रष््यम् | 
1804 

लक्ष्यं चतुरि ज्ञेयं स्थिरं चैव चरं तथा | 
वेधयेल्िप्रकारं तु स्थिरवेधी स उच्यते || ९३ || 

35 
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1808 
आत्मानं सुस्थिरं कृत्वा रलयं चैव स्थिरं बुधः | 
येधयेनिप्रकारं तु स्थिरवेधी सत उच्यते|| ९४ ॥ 

18098 
चलं तु वेधयेद्यस्तु आत्मना स्थिर संस्थितः | 
चललक्यं तु तस्रोक्तमाचार्येण सुधीमता || ९९ || 

1810 
भन्यीत् चलने यत्र स्थिरलक्ष्ये समाहितः | 
चलाचलं भवेत्तत्र अप्रमेयमनिन्दितम् || ९६ ॥ 

1811 
उभात्रे् चरी यत्र लक्ष्यं चपि धनुधैरः | 
तद्विज्ञेयं ह्यचलं श्रमेणैव हि साध्यते || ९४७ ॥| 

1812 
श्रमेणस्खलितं रक्ष्यं दूरं च बहुभेदनम् । 
श्रमेण कठिना मुष्टिः रीप्रसंधानमाप्यते || ९८ || 

1818 
श्रमेण चित्रयोधित्वं श्रमेण प्राप्यते जयः | 
तस्माहरुसमक्तं हि भमः कार्यो तरिजानता || ९९ || 

1814 
प्रथमं वामहस्तेन यः भ्रमं करुते नरः | 

तस्य चापाक्रेयासिद्धिरचिरादेव जायते || १०० || 
1815 

वामहस्ते तु संसिद्धे पथाहक्षिणमारमेत् | 
उभाभ्यां च श्रमं कुयोन्नाराच्रैथ रारैस्तथा | ९०९ || 

1816 
वामेनैव श्रमं कुयौस्सुसिद्धे दक्षिणे करे | 
विशाखेनासमेनैव तथा व्यये च कैशिके ॥ १५०२ ॥ 
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181" 
उदिते भास्करे ठक्ष्यं पथिमायां नितेरायेत् | 
अपर्कि च कतेग्यं लक्ष्यं पूतेदिगानितम् || १५०३ ॥ 

1818 
उत्तरेण सदा काथ प्राणस्य न त्रिरोधकम् | 
सं्रामेण निना कायं न ठक्ष्यं दक्षिणामुखम् || ९०५ |] 

1819 
ष्टधन्वन्तरे लक्ष्यं ज्येरद्यं प्रकीर्तितम् | 

चत्वारि रान्मध्यमं च तिदातिथ कनिष्ठकम् || १५०५ ॥ 
1820 

शाराणां कथितं द्येतन्नाराचानामयोच्यते | 
चस्त्रारिंराच त्रिंशच प्रोडदोव भवेत्ततः || ११०६ ॥ 

| 1821 
चतु ःरातेध काण्डानां यो हि लक्ष्यं चिमजेतरेन् | 
सूर्योदये चास्तमये स ज्येये यन्विनां मत्रेत् || ५७|| 

1822 
चि शतेमेध्यमधेतर द्िरात(भ्यां कनिष्कः | 
ल्यं च पुरुषोन्मानं कुयाचनद्रकसंयुतम् || ५०५८ || 

1828 
ऊर्ध्वतरेधी भवेज्ज्येष्ठो नाभित्रेधी नच मध्यमः | 
यः पादत्रेधी रह््यस्य स कनिधो मना मत्रा || ५५८९ || 

अथानध्यायः | 

1824 
अष्टमी च अमावास्या त्रजनीया चतुरी | 
पूर्णिमार्धदिनं यात्रक्निषिद्धा सवेकरमसु || ११. || 
। 1825 
अक्रा गजिते देते दुर्दिनं त्रायता भव्रेत् | 
पुवैकाण्डहतं लक्ष्यमनध्यायं प्रनक्षिने | ९५१. || 



२.६ वाङ्कधपरपद्धतिः 

1826 
श्रमं च क्रुवेतस्त भुजंगो यदि दृयते । 
अथवा भज्यते चापं यदेव ज्रमकमेणि ॥ ९९१२ | 

1827 
ञुस्यते वा गुणो यत्र प्रथमे बाणमोक्षणे | 
श्रमं तत्र न कुर्वीत शख मतिमतां वरः || ९९३ | 

अथ श्रमक्रिया । 
1828 

करियाक्रलापान्वक््यामि अमसभ्याञ्क्ुतिष्मताम् | 
येषां विज्ञानमात्रेण सिद्धिमच्ति नान्यथा ॥ ९१४ || 

1829 
थमं चापमारोप्य नृङिकएं बन्धयेत्ततः | 
ब्थानकं तु ततः करसखरा बाणोपरि करं न्यत्तत् || ९९९ | 

1830 
तुलनं धनुषश्ैव कतव्य वामपाणिना | 
आदानं च ततः करत्वा संधानं च ततः परम् || ९९६ | 

1831 
सक्रदाकरष्टचपिन म॒मित्रेधं तु कारयेत् | 
नमस्छुयोच्छिवं विघ्नराजं गुरुधनुःशरान् | १९१९७ ॥ 

1888 
याचितव्या गुरोराज्ञा बाणस्याकषेणं प्रति | 
प्राणवायुं प्रयलेन बाणेन सह पूरयेत् || ११८ |} 

1833 
कुम्भकेन स्थिरं कृस्रा हुंकारेण विसनजयेत् | 
इत्यभ्यासक्रिया कायो धन्विना सिद्धिमिच्छता || ९९१९ ॥ 

1834 । 
षण्मासास्सिद्धचयते मुष्टिः शराः संवत्सरेण तु | 
चरोचस्तस्य सिद्धयन्ति यस्य तुष्टो महेश्वरः || ९२० ॥ 
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1835 
पुष्पव द्धारयेद्राणं सपेवस्पीडयेद्धनुः | 
धनवचिन्तयेद्छक्ष्यं यदी च्छेस्सिद्धिमास्मनः |} ९२१ ॥ 

1836 
क्रियामिच्छन्ति आचायो दूरमिच्छन्ति भागेवाः | 
राजानो दृष्टिमिच्छन्ति ठक्ष्यमिच्छन्ति चेतरे ॥ ९२२॥ 

1880 
जनानां रख््नं येन रल्यघातास्जायते | 
हीनेनापीषुणा तस्मास्ररास्तं लल्यवेधनम् || ९२३ ॥। 

अथ लद्ष्यास्खलनविधिः । 
1888 

विज्ाखस्थानके स्थित्वा समसंध्रानमाचरेत् | 
गोपुच्छमुखबाणेन सिंहकण्यो च मुष्टिना | १५२५] 

1839 
आकर्षत्केरिकव्याये न दिखां चालयेत्ततः | 

पुवापरौ समौ कार्यौ समांसो निथलौ करौ ॥ १२९॥ 
1840 

चक्षुषी स्पन्दयेन्नैव दृष्टिं ठक्ष्ये नियोजयेत् । 
मुष्टिनाच्छादितं लक्ष्यं शारस्याप्रे नियोजयेत् || ९२६ || 

1841 
मनो दृष्टिगतं ज्ञात्वा ततः काण्डं त्रिसजयेत् । 
स्खलस्येवं कदानन्न रक्ष्ये योधो जितश्रमः || ९२७ || 

अथ रीघस्धानम् | 
1842 

भादानं चैव तूणीरात्संधानं कषेणं तथा | 

क्षेपणं च स्वरायुक्तो बाणस्य कुरुते तु यः| 

निव्याभ्यास्तवदात्तस्य शीघ्रसंधानता भतेत् || ९२८ || 
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अथ दुरपातिव्वम् | 
1848 

प्रत्यालीडे कृते स्थनि अधःसंधानमाचरेत् | 
मुष्टया पताकया बाणं खीचिदह्धं दूरपातनम् | ९२९ ॥ 

अथ दढप्रहारिता | 
1844 

ददैरक्रममास्थाय ऊप्वेसंधानमचरेत् | 
स्कन्धत्यायेन त्रचस्य मुष्ट्या पुंमागणेन च| 
अत्यन्तसीष्ठव्राह्नहो जोयते दृढवेधिता | ९३० ॥ 

अथ हीनगतयः | 

1845 
सूनीमुर्वा मीनपुच्छा भ्रमरी च तृतीयका | 
दाराणां गतयस्तिखः प्रशस्ताः कथिता बुधैः|| ९२३९ ॥ 

1846 
सू ची मुर्वगतिस्तस्य सायकस्य प्रजायते | 
पल्ल विलोमितं यस्य अथवा हीनपन्नकम् || ९२२॥ 

1847 
ककेदोन तु चापेन यः कृष्टो हीनमुष्टिना । 
मत्स्यपुच्छा गतिस्तस्य सायकस्य प्रक्रीतिता १३३ | 

1848 
भ्रमरी कथिता देषा त्रिद्रदधिः अमक्मणि | 
ऋजुत्रेन चिना याति क्षेप्यमाणस्तु सायकः || ९३४ | 

जथ बाणानां रुक्ष्यस्खलनगतयः | 
1849 

वामगा दक्षगा चैव ऊ्भ्वैगाधोगमा तथा | 
चतसो गतयः परोक्ता बाणस्वलमहेतवः || ९३५ | 
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1850 
कम्पने गुणमुष्टिस्तु मागेणस्य हि प्र्ठतः | 
संमुखी स्यद्धनुमुषटस्तदा वामे गतिनत्रेत् || १३६ ॥ 

1851 
मणं हिथिरं यस्य कजुत्वेन विवाजतम् | 
पाश्वे तु दक्षिणे याति सायकस्य न स्यः | ९३५७ ॥ 
व _ 1852 _ 

ऊप्वे याति चापमुष्टिगुणमुष्टिरघो भवेत् | 
स मुक्तो मागेणो लदयाहूरं याति न संशयः || १३८ || 

1853 
मोक्षणे चैव बाणस्य चापमुष्टिरघरो भरेत् | 

क्रि गुणमुष्टिमैवेद्त्रै तदापोगाभमिनी गतिः || ९३६९ || 
अथ श्द्धगतयः | 

1854 
लक्यवाणाप्नदृष्टीनां संगतिस्तु यदा भवेत् | 
तदानीमुज््ितो बाणो लक्ष्यान्न स्खलति धुत्रम् || १४० || 

1855 
निर्दोषः राब्दहीनश्च सममुष्टिद्रयोज्ज्ितः | 
भिनत्ति दृढवेध्यानि सायको नास्ति संशयः || १५१. || 

1856 
स्वाकृष्टस्तेजितो यथ खद्धो गाढमुक्तितः | 
नरनागाश्चकयेषु न स तिष्ठति मागणः || १४२ 

185 
यस्य तृणसमा बाणा यस्येन्धनसमं धनुः | 
यस्य प्राणसमा मौर्वी स धन्वी धन्विनां वरः || ९४३ || 

अथ दुढचतुत्कम् | 
1858 

शयथे घटश्चैव मुपिपिण्डं च चतुष्टयम् | 
यो भिनत्ति हि तध्येषुवैजेणापि न धायते || ९४४ | 
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1858 
साधोङ्धलप्रमाणेन लोहपात्राणि कारयेत् | 
तानि भिक्ैकबाणेन दृढघाती भवेन्नरः || १४९ ॥। 

1860 
चतुतिश्यतिचमौणि भिनच्येकेषुणा नरः | 
तस्य बाणौ गजेन्द्रस्य कायं निरभिदयय गच्छति ॥ ९४६ ॥ 

1861 
भ्राम्यस््नले घटो वेद्धयशक्रे मृत्पिण्डकं तथा | 
भ्रमन्तं वेधयेद्यस्तु दृढभेदी स उच्यते || १४७ || 

1862 
अयस्तु काकतुण्डेन चमे आरामुखेन हि । 
म॒न्पिण्डं च घटं चैव विष्येस्हूचीमुखेन हि ॥ ९४८ ॥ 

अथ चित्रविधिः | 

1863 
बाणभद्गः करावते का8च्छेदनमेव च| 
बिन्दुकं गोरकयुगे यो वेत्ति स जयी भवेत् | ९४९ || 

1864 
लक्ष्यस्थाने धतं काण्डं ससुखं छेदयेत्ततः | 
किंनिन्मृष्टिं विधाय स्वां तियग्दिफकिकेषुणा || ९९० || 

1865 
संमुखं वा समायान्तं तियेक्छायं तमम्बरे | 

दारे दारेण यग्रिछिन्द्याद्राणच्छेदी स जायते| ९९५९९ ॥ 

अथ वेराटिकावर्तः | 

1866 
का्ेश्वके दां संयम्य तत्र बद्धूा वराटिकाम् | 
हस्तेन भ्रम्यमाणां च यो हन्ति स धनुषरः | ९५२॥ 
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अथ काष्च्छेदनम् | 
186 

लक्ष्यस्थाने न्यसेत्का्ठं सादरं गोपुच्छसंनिभम् । 
यार्छन्द्यात्तं ्षुरमेण काषच्छेत्ता स जायते ||९५२ || 

अथ बिन्दुकम् | 
1868 

+ ५ + लक्ष्ये बिन्दुं न्यसेच्छुभ्रं चुभ्रवन्घुकपुप्पत्रत् | 
हन्ति तं बिन्दुकं यस्तु चिचरयोधी स जायते ॥ ९९५४ |। 

अथ गोलकयुगचित्राविधि 
1869 

काश्गोलयुगं सिप्र दृरमूप्वैपुरः स्थितै भतः | 

अप्रप्रिधार प्रन गच्छेत्पच्छमग्वेन टि | 

¢ | ॐ 

मगेन दि || १५५५ || 
1870 

यो दन्ति शरयुग्मेन शीत्रसंधानयीगतः | 
स स्याद्धनुभृतां श्रेष्ठः पजितः सव्रपातिः || ९९५६ ॥ 

अजथ घत्रह्छद्ध्यम | 

18१1 
रथस्थेन गजस्थेन हयस्थेन च पत्तिना | 

धावता वै मः कार्या ठद््यं हन्तुं खुनिधितम् || ९९७|| 

अथ राब्दरवेधित्वम् | 
18772 

रष्ष्यस्थाने न्यसेत्कास्यपातरं हस्तद्रयान्तरे | 

ताडयेच्छकराभिस्तच्छब्दः संजायते यथा || ९५८ || 

1878 

यत्रै वोत्पद्यते शाष्दस्तं सम्यक्तत्र चिन्तये तयेत् | 

कर्मन्द्रियमनोये(गादखषष्यंनिधयनां नयेत् || ९५९ ॥ 

36 
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1874 
पुनः शकंरया तच्च ताडयेच्छब्दहेतवे || 
पुननिथय्तां नेयं राब्दस्थानानुसारतः | ९६० || 

1875 
ततः किंचित्कृतं दूरे नित्यं नित्यं विधानतः | 
लशष्यं समभ्यतेद्धान्ते शब्दव्यधनहेतवे | ९६९ | 

1876 
ततो बाणेन हन्यात्तदवधानेन वीह्णधीः | 
एतच दुष्करं कमे भाग्ैः कस्यापि सिद्धति || ९६२ |} 

अथासखविधिः | 
187 

एवं भ्रमविधि कुयोद्यावस्सिद्धिः प्रजायते | 
भ्रमे सिद्धे च वषौषु नैव ग्राह्यं धनुः करे | ९६२ ॥ 

1678 
पुताभ्यासस्य राखाणामविस्मरणहेतपरे | 
मासद्रयं रमं कुयोस्तिवषं रारदतौ || ९६४ || 

1879 
जते वाश्वयुजे मासि नवमीदेवतादिने | 
पूजयेदीश्ररं ण्डी गुर दाललाणि वाजिनः || ९६९ ॥ 

1880 
विप्रेभ्यो दक्षिणां दत्तवा कुमारीर्भोजयेत्ततः | 
देव्ये परुबलिं दत्वा हृष्टो वादित्रमङ्गङैः || ९६६ ॥। 

1881 
ततस्तु साधयेन्मन्त्ान्वेदोक्तांधागमोदितान् | 
अखाणां कर्मसिद्धचथं जपहोमविधानतः || ९६७ ॥ 

1882 
ब्राह्मं नारायणे रहौवमैन्द्रं वायव्यवारणे | 
आपेयं चापराख्राणि गुरुद्तानि साधयेत् |} ९६८ ॥ 
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1888 
मनोवा मभिभोव्यं रन्ध्रेण दयुचिष्मता | 
अपात्रमसमथं च घ्नन्त्यलाणि कुपरुषम् || १६९ ॥ 

1884 
प्रयोगं चोपसंहारं यो वेत्ति स धनुधरः। 
सामान्ये कमेणि भाज्ञो नैवाखाणि प्रयोजयेत् || ९७० || 

अथ दासख्रवारणम् | 
1885 

हस्तार्के लाङ्गलीकन्दं गदीखा तस्य ठेपतः | 
द्युरस्यापि रणे पुंसो दधे हरति सत्वरः ॥ १७९१ | 

1886 
गृहीतं योगन्षत्रैरपामागेस्य मुरुकम् | 
लेपमात्रेण वीराणां सवेशखनिवारणम् || १७२ ॥ 

1887 
अधःपुष्पी शछादुःपुष्पी लज्नाटुर्गिरिकरणिका | 
नीङिनी सहदेवा च पुत्रमाजोरिका तथा ।| ९७३ | 

1888 
विष्णुक्रान्ता च सवोसां जटा माद्या रवेर्दिने 
बद्धा भुजे विकेपाहा काये राखीववारिका ॥ १७४ || 

1888 
सपेष्याघ्रादिसस्वानां भरतादीनां न जायते | 
भ्पेतिस्तस्य स्थिता यस्य मालरोष्टौ शारीरके || ९७९ ॥ 

1880 
गृश्ीतं हस्तनक्षत्रे चूणे छु च्छुन्दरीभवम् | 
तस्मभावादजः पुंसः संमुखो नैति निधितम् ॥ ९७६ || 

1881 
छच्छन्दरीश्रीफलपुष्पचर्भ- 
रालिप्रगात्रस्य नरस्य दूरात् । 
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आशत्र(य गन्परं द्िरदोतिमत्तो 
मदं र्यजेत्केसरिणो यथोग्रम् || ९७७ ॥ 

1892 

श्रेताद्विकणिक्रामुरं पाणिस्थं वारयेद्रजम् | 
शरेतकण्टारिकामूरं व्यात्रदीनां भयं हरेत् || ९७८ | 

1893 

मुले पाठाया मुखसंस्थिते । 
५४ 

[ 

पण्या क(त्पारिते 
दहे स्फुटति नो 

(कि 

हणे मण्डलाम्रं रणे नृणाम् || ९७९ ॥। 
1894 

गन्धाय उत्तर मृलं मुखस्थं संमुखागतम् | 
उाखरौघं वारयत्येव प्यारे विधिना धृतम् || ९८० ॥| 

1895 

शुभ्रायाः दारपुटाया जठानीरोजटाथवा | 
भुजेङिरसि वक्र वरा स्थिता दाखनिव्रारिका। 
भूपाटिनौरमभीतिती गृदीता पुष्यभास्करे || ९८१ || 

जथ संग्रामवििः। 
1896 

प्रथमं क्रियते स्ञानं शुक्कवस्क्रत॒नो भवेत् | 
मङ्गल्यगीतसंगुक्ता देवत्रिप्रांथ पजयेत् || १८२ ॥ 

1897 

ह्ेत्रपालस्य नाघ्रा च बलि ददथयादिरो दश | 
शाखाणि चापि संपूज्य रक्षामन्त्रं स्मरेत्ततः || ९८३ || 

1898 

ॐ छलेन पहि नो देवि पाहि खङ्गेन चाम्विके | 
घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिःस्वनेन च || ९५८४ || 
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1899 
प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे | 
भामणेनात्मश्ूरस्य उत्तरस्यां तथेश्यरि ॥ ९८९ || 

1900 
सौम्यानि यानि रूपाणि रेलोक्ये विचरन्ति ते | 
यानि चास्यन्तघोराणि तै रक्षास्मांस्तथा भुवम् || १५८६ |] 

1901 
खद्गूरगदादीनि यानि चाखाणि तेम्बिके 
करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मानन्ष सवतः || १५८७ || 

1902 
दिव्यौषधीनां ठेपं च "रक्षाबन्धं च कारयेत् | 
किंचिद्धकत्का च पीत्वा च ततः संनाहमाचरेत् [| ९५८८ || 

1808 
सेनापतिं गजारोहानन्यांश्च खभटांस्तथा | 
मुख्यानन्यानपि धनैवेल्रैथ परितोषयेत् || ९८९ || 

1804 
पुत्रै सारथिमारोप्य रथे सज्नेत्ततः स्वयम् | 
योजयेद्वाजिनः दुद्धान्डसंतष्टास्ितञ्चमान् || १९० || 

1905 
रथे च धारयेद्धद्रं कामुकाणां चतुटयम् | 
चतुःशतानि बाणानां तृणीरे च प्रयोजयेत् || ९९९ |] 

1806 
खङ्खः चमे गदां रक्तिं परिघं मुदरं तथा | 
नाराचं परशं कुन्तं पड़िशादीश्च धारयेत् ॥ ९९२ 

180 
न रथान गजा यस्य सोश्वमेत्र समारुहेत् | 
कटिबद्धेकतुणीरः खद्रराक्तिधनुयुतः |} ९९३ ॥ 
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1908 
ततोजुनस्य नामानि विष्णुस्मरणपुवैकम् । 
जपेत्ततः प्रतिष्ठेत चतुर ङ्गबञेयुतः || १९४ ॥ 

1908 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः | 
येषामिन्दीवररयामो हृदयस्थो जनादेनः | १९९ 

1910 
अजनः फाल्गुनः पाथः किरीटी अचेतवाहनः | 
बीभत्सुतिजयी कृष्णः सव्यसाची धनंजयः || ९९६ ॥ 

अथाक्षोहिणीसंट्या । 
1911. 

ख तथ( स्वरवस्विन्दुनेतरैरक्षोहिणी मता | 
अक्षैरिण्यां संप्रदिष्टा रथानां वमैधारिणाम् | 
संख्या गणिततत्त्वज्ञैः सहस्राण्येकवि हतिः ॥ ९९७ || 

1912 
उपर्यष्टौ रातान्याहृस्तथा भूयञ्च सप्रतिः | 
गजानां तु परीमाणमेतदेव विनिर्दिशेत् ॥ ९९८ || 

1918 
ज्ञेयं लक्षं पदातीनां सहस्राणि तथ। नव | 
रातानि चीणि पन्चाशच्छूराणां राल्धारिणाम् || ९९९ 

1914 
पज्चषशितहसलाणि तथाश्वानां रातानि च | 
दशोत्तराणि षट् पराहुः संख्यातच्वविदो जनाः |] २०० 

अथ महाक्चोहिणी | 
1915 

खद्यं निधिवेदाक्षिचन्द्राल्यभिहिमांद्युभिः | 
महाप्तीहिणेका प्रोक्ता संख्या गणितकोविदैः || २०९ ॥ 
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1916 
कोटयख्रयोदश्य प्रोक्ता रक्षाणामिकविदातिः। 
चतुचिशत्सहस्राणि तथा नवरातानि च || २०२] 

1979 
महाश्चीहिणेकां प्राहूरिमां तच्चविदो जनाः | 
महाक्षौहिणिकायां तु रथाः कोटिमिताः स्मृताः | 
सप्र्चिदाच लक्षाणि गीयन्ते तच्ववेदिभिः || २०३ 

1918 
दादङ्ैव सहस्राणि चत्वार्येव रातानि च| 
प्रोक्तानि नवतिस्तद्रदेवमेवर मतंगजाः || २०४ | 

1919 
अश्वाथतुष्कोटिनिता लक्षाण्येकादशैव च| 
सप्तत्निरात्सदस्ाणि तथा रातचतुष्टयम् || २०९ | 

1920 
सप्रतिधैव संख्याताः -प्रोच्यन्ते पत्तयस्ततः | 
षटकोटयोरीतिरक्षाणि पन्चाधिकमितानि च || २०६ || 

1921 
द्विषष्टि च सहस्राणि तथा चातच्रत॒श्टयम् | 
पज्चारादिति संख्याता महाक्षौहिणिका बुधैः || २०७ || 

अथ वयुहूाप्राधेः | 

1822 
मुखे रथा गजाः पठे तस्पुष्चे च पदातयः | 
पा्रयो्च हयाः कायौ व्युहस्यायं विधिः स्मृतः || २०८|| 

1828 
अचन्द्र च चक्र च दाकटं मकरं तथा | 
कमलं म्रेणिकां गुल्मं व्यूहानेवं प्रकल्पयेत् |] ‰०९ || 
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अथ युद्धविधिः । 
1924 

ये राजपुत्राः सामन्ता आप्राः सेवकजातयः | 
तान्सव्रौनात्मनः पार रक्षायै स्थापयेन्नपः || ५९० || 

1925 
यस्मिन्कुले यः पुरुषः प्रधानः 
स सवेयनेन हि रक्षणीयः | 
तस्मिन्विनष्टे किल सारभूते 
न नाभिभङ्खः ह्यरका वहन्ति || २९१९ | 

1926 
क्षत्रसारभूनं शूरं राखनज्ञमनुरागि चेत् | 
अपि स्वल्पं भ्निये सैन्यं वृथेयं मुण्डमण्डटी || ९९१२ | 

1927 
अपि पत्चशतं शुरा मृद्रन्ति महतीं चमूम् | 
अथवा पत्च षद् सप्त विजयन्तेनिव्तिनः || || २९३ || 

1928 
धनुःसंगतिसंदयुद्धा वाजिनो मुखदुबेलाः | 
आकणेपलिता योधाः संप्रामे जयत्रादिनः || २९४ || 

1929 
परस्परानुरक्ता ये योधाः शाङ्गधनुभराः | 
य॒द्धनज्ञ(स्तुरगारूढास्ते जयन्ति रणे रिपून् || ५९९५ || 

1980 
एकः कापुरुषो दीर्णो दारयेन्महतीं चमूम् | 
ते दीणेमनु दीयेन्ते योधाः दयुरतमा अपि ॥ २१६ ॥ 

1981 
दुनिवारतरा त्रैव प्रभप्रा महती चमूः | 
अपामिव महत्रेगखस्ता मृगगणा इव ॥ २९७ ॥ 
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1982 
यस्तु भरेषु सैन्येषु विद्रुतेषु निवतेते | 
एदे पठेशखमेघस्य लभते फलमक्षयम् || २१५८ || 

1983 
हाविमे पृरुषौ लोके खूयैमण्डठमेदिनै | 
परिक्रडयोगयक्तथ्च रणे चाभिमूखो हतः || २५९ ।| 

२७84 
षत्र यैत्र हतः दूरः दाभिः परिवेष्टितः | 
कक्ष्यं चतभते लोकं यदि ककं न माप्त || २२० || 

1989 
माछतं नेव विकल नादाखरं नान्ययेपिनम् | 
पलायमानं हरणे गतं चैव न हिंसयेत् || २२१ ॥ 

1936 

गरुः पन्ायमानोपि नान्वेष्रत्यो बलीयसा | 
कदाचिन्करूरतां याति मरणे कृतनि्यः || २२१९५॥ 

1934 
संभृत्य महीं सनां चतुरङ्गां मह्पतिः | 
व्य॒हयित्वामतः इूरान्स्थापयेज्जयचिप्सया || २२२३ || 

1988 
अल्पायां च महस्यां त्रा सेनायामिति निधयः | 

नर्षा योधगणस्यैको जयलक्षणमुच्यते || २२५ ॥ 

1888 
अन्त्रेतं वायवो यान्ति प्रष्टे भानुवयासि च | 
अनुञ्जवन्ने मेघाश्च यस्य तस्य रणे जयः ॥ २२५ || 

1940 
अपरे नैव मतेव्यं संपूर्ण नैव जीवति | 
तस्माद विधाततयं इन्नव्या परत्राहिनी || ०२६ ॥| 

11 15 ५४ ^ < ̂  5¶ १२१ र 
भृ ^ ~ ^~ ५९ । «< 711 (117 ६. 
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1941 
जिते लक्ष्मीरयुते स्वगेः कीर्तिश्च धरणीतले । 
तस्मद्धेय त्रिध्रातव्ये हन्तव्या परवाहिनी | ५२१७ | 

एते शिक्धनुर्वेकघ्य भगवतो व्यासस्य ख । 

अथ गान्धवेशास््रम् ॥ ८९ ॥ 
1942 

पणभ्य सवैदेवेरां दिवं ब्रह्मादिकांस्तथ। | 

गान्धवेदास्रसंक्षेपः सारतोयं मयोच्यते | ९ ॥| 

1948 
यदुक्तं ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्म्रन्यि्च यो मतः | 
तन्मध्ये संस्थितः प्राणः प्राणादह्धिसमुद्भवः || २॥। 

1944 
बह्भिमारुतसंयोगान्नादः समुपजायते | 
न नादेन विना गीतं न नदेन विना स्वरः "| ^+ 
न नादेन विना नृत्यं तस्मान्नादा।त्मक्षै" जगत् || ३ ॥ 

1945 
पवनाञ्जनायते नादो नादतः स्वरसंभवः | 

स्वररात्संजायते रागः स रागो जनरच्छकः || ४ || 
1846 

पदस्थः स्वरसंघातस्तालेन सुमितस्तथा । 
पयुक्तथावधानेन गान्धवेममिधीयते || ९ ॥ 

194 
तदेतच्चारदादिभ्यो दत्तमादौ स्वयंभुवा | 
नारदेन ततो नादः प्रयिव्यामवत।रितः || ६ || 

1848 
गभो वेत्ति श्िश्ुर्वेतति वेत्ति गीतरसं फणी | 
गतो गीते तिरीनाः स्यु सवेथा चि्वृत्तिभिः || ७ || 
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19498 
भपि ब्रह्मपरानन्दादिदमप्याधिकं धुवम् । 
जहार नारदादीनां विन्तानि कथमम्यथः || < || 

अथ सुगीतलक्षनानि । 

1850 
छस्वरं सरसं चैव सरागं मधुराक्षरम् | 
साकारप्रमाणं च बद्धिषं गीतलक्षणमं ॥ ९ || 

1951 
स्वरेण पदसंयुक्त छन्दसा च संयुतम् | 
उमां च तालं च खगीतं तेन भण्यते || ९० || 

अभ वाग्गेयकारकखक्षणानि । 
1952 

वाङ्ातुरूच्यते गेयं धातुरिस्यभिधीयते | 
वाचा गेयं च कुरुते यः स वाग्गेयकार्कः || ९९ || 

1858 
शाब्दानुरासनज्ञानमभिषानप्रवीणता | 
गणच्छन्दोनुवेदिस्वमलेकरेषु कौश्रालम् || ९२ ॥ 

1954 
तौ येत्रितयचातुय हव्यशारीरपाकिता | 
ल्यतालकलाज्ञानं विवेकोनेककाकुषु || ९२॥। 

1955 
दे शीरागेषु विज्ञस्वं वाक्पटुत्वं सभाजयः | 
इति वाग्गेयकारस्य गुणाः प्रतिनिरूपिताः || ९४ ॥| 

1956 
अधमो मातुकारथ धातुकारश्च मध्यमः | 
यातुमासुक्रिखाक।र उलमः परिकीर्तितः || ९९ || 
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195पर 
अधमो लक्षणन्नः स्यान्मध्यमो रुशष्यमाचरेत् } 
लह्यलम्तिणमं युक्त उत्तमः परिकीर्सितः || ९६ || 

मथ शजिष्यरकारः | 

1958 
त्वरितः शिष्यको यस्त॒ सकण्ठो मधुरस्वरः | 
रागतालसमोपेतः शोप्यक(रः स उच्यते || ९७ 

अथ गायनकरुक्षणानि ! 

1959 
प्रसन्धगा(चनिष्णातो त्रिविधालापक।रकः| 

रागरागाङ्गभाषाद्धक्रियाद्गोपाङ्गकोतिदः| 

गायनो मीतद्रााखज्ञेभण्यते सत्रसंमतः || ९८ || 

अथ गायनदोषाः | 

1960 
कर््पितं भीतमुदधट मव्यक्तमनुनासिकम् । 

काकस्वरं शिरःस्थं च तथा स्थानविवजितम् || १९ 

1961 
विस्वर त्रिरसं नेव विधिष्टं विषमाहतम् | 

व्याकर तालहीनं च गातुर्दोषाथतुदेदा || २०॥ 

अथ साल्गसुडः। 

1962 
हिमवत्कन्यकप्रीत्या देवदेवेन शंभुना] 
ज डरागान्विनिष्पीडचय सरसं सारगं कृतम् || २९ | 

1968 
शुदधरागसमुस्पत्नं छायालिङ्कमनोहरम् | 

भवबकबालगोपालस्षितिपाडैस्त गीयते || २२॥ 
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1864 
आद्यो ध्रुवस्ततो मण्डः प्रतिमण्ठो निसारुकः | 
अडतालस्ततो राग एकताली च संमता ॥ २३ 

अथेतेघु पूर्व धरवकलक्षणानि | > 24 ॐ 
1965 

न विवेकं विना ज्ञानं ध्यानं नात्मरसं विना | 
म्रद्धया न विना दानं गीतं न ध्रुवक विना || २४ ॥ 

1966 
उनत्तमः षटदः प्रोक्तो मध्यमः पन्चरमिस्तथा | 
कनिष्ठस्तु चतुमिः स्यादेवं स्युपध्रुवकालिधा | २९ ॥ 

196 
एकधतुर्िखण्डः स्याद्यत्रोद्भाहस्ततः परम् | 
ततीयं किचिदुचं स्यात्खण्डं गमकदोभनम् || २६॥| 

1968 
ततो द्विखण्ड अभिोगस्तृतीयं तस्य खण्डकम् | 
उच्ं गमकयु्त वा स्वनास्ना चितं तु तन् || २७|| 

1869 
उद्भाहस्याद्यखण्डे च न्यासः स ध्रुवको मतः| 
एवं हि षटदः प्रोक्त उत्तमो ध्रुवको बुधैः (| २८ || 

1970 
पन्चपादस्य त॒द्राहें पादयुग्मं प्रास्यते | 
तृतीयं चोपखण्ड स्याद्िरभ्यस्तमिदं जयम् || २९ | 
॥ 1971 
आभोगञ्चेकखण्डः स्याद्धितीयं चोचखण्डकम् | 
तुख्यनामाद्धितं चैतदिति मध्यमलक्षणम् || ३२० || 

1872 
चतुष्पादस्य तद्रे पदैकं स्यात्ततः पदम् । 
किचिदुच्यं हितीयं स्याद्विरभ्यस्तमिदं इयम् || ३९ || 
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1978 
आभोगे च पदैकं स्यार्किचिदुच्ं द्वितीयकम् । 
परभुनामल्ितं चैतत्कनिष्टस्येति लक्षणम् || ३२ || 

1874 
षण्णां पदानां वा वणैनियमो वा हयोभवेत् | 
पदयोवेणेनियमो ध्रुवाणां हि हिधा गतिः || ६३ ॥ 

1975 
पदद्वये यदा वणनियमः क्रियते बुधैः | 
तदा पदानि चान्यानि भवन्ति नियमं विना|| ३४ || 

1976 
एकादराक्षरात्पाददेकेकाक्षरवर्धिंतेः । 
खण्डेधरुवाः षोडशा स्युः षद्हात्यक्षरावधि || ३९ ॥। 

197१ 
रसतालादिवर्भश् प्रुवाणां लक्षणं शुभम् | 
प्रोक्तं रागाणवे सवे संकषेपादिह कथ्यते || ३६ ॥ 

अथ षोडशराध्रुवाणां नामानि | 
1978 

जयन्तः शोखरोस्साहौ ततो मधुरनिमेरौ । 
कुन्तलः कमलथारो नन्दनशन्द्ररोखरः || ३७ || 

1979 
कामदो विजयाख्यथ कंदपेजयमङ्गठीौ | 
तिलको ललितेति धवाः षोड कीर्िताः | ३८ ॥ 

1980 
आदितालो जयन्तः स्याच्छङ्काररससंयुतः | 
सद्रसंख्याक्षरपदेरायुवृदधिकरः परः | 
एक एव लघुयस्मिन्नादितालः स कथ्यते || ३९ ॥ 

स यथा । 
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1981 
शद हाक्षरपारोन्यो भोगैकफलकृखभोः | 
हंसके च रते वीरे गीयते रेखरब्ुयः | 
लधुगुरुलेघुयेत्र स तालो हंसकः स्मृतः ||४० || 

ल यथा |, 
1982 

उत्साहः स्याद्रसे हस्ये ताठे कन्दुकसंज्ञके | 
वंशाभिवृद्धिकृत्पादख्रयोदरामिताक्षरः | 
लधुदयं विरामान्तं तारे कन्दुकसंज्ञके || ४९ || 

सं यथा |||3 
1988 

गाग्येतालेन गीयेत कारुण्ये मधुरो भ्रुवः | 
अङ्धिष्िसप्रभिवेर्णैरानन्दफलदः सदा । 
चतुद्रेतो विरामान्तस्तालोयं गाग्यंसंज्ञकः | ४२१।| 

स य्था ००००।5 
1984 

क्रीडाताले ध्रुवः स स्यासक्षिवेणोङ्किनिमलः | 
दङ्गाररससं युक्तः भ्रोतुस्तेजोभिवधनः | 
एक एव प्लुतो यस्मिन्क्रीडातालः सं कथ्यते || ४२ | 

स यथा | ऽ 
1985 

वर्णैः षोडशभिः पादः कुन्तलो रघुशेखरे । 
इ्टाथदः रौ यदः स्यादद्कुताख्यरसान्वितः | 
लघुगरर्मवेद्यत्र स भवे्छघुद्रोखरः ॥ ४४ || 

स यथा | ऽ 
1986 

वर्ण सप्रददाभिरद्कुः शृद्गारके रसे | 
कमलो मलयाख्ये वै ्यायुवृंद्धिकरः परः । 
मलयाख्ये भवेत्ताले गरुलेघुरतो गुरुः || ४९ || 

म यथा 5|5 
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1987 
४०२ < क 8 चारोष्टादशावणोङ्िये शोदषप्रदो धरुवः | 

फणिभाषायुतो वीररसे कन्दुकत्तालके | 
खिधुद्यं विरामान्तं तले कन्दुकसंज्ञके || ४६|| 

ध भयां ||| ५ 
1988 

९. ~ € क नन्द द्रयेन्दुवणाङ्निन्दनः सवेकिद्धिदः | 
पुणः दद्गारवीराभ्यां कन्दुके च त्रिधीयते | 
ठघरुद्यं त्रिरामान्तं ताने कन्दुकसंज्ञके || ४७ || 

1989 
त यथा ||| 

कल्याणदौ भवेद्रीरे ध्रुवक्थन्द्रोखरः | 

द्विदिग्व्रणपदं यत्र ्रिपुटे च विधीयते | 
द्रतद्न्दं छषरुद्रन्द्रं ताले त्रिपुटसंज्ञके || ४८ || 

स सरथा ००|| 
 _ „. 1990 

एकत्रिदातिवणाद्धिमवेच्छृद्गारके रसे | 
कामदोभीष्टदः पुसां ताले तुरगलीलके | 

1991 
व्रिजयाख्यो ध्रुवः सस्याह्नाचिदास्यक्षराङ्धिकः | 
संनिपतिन संयुक्तः शृद्धारेभीष्टगे रसे | 
एक एव गुरुयेत्र संनिपातः स कथ्यते || ५० || 

स य्था 5 
1992 

चरयोतिरातिवणाङ्ि्रुवः कंदपेसंक्ञितः | 
चीरे वा करूणे वरा स्यात्वण्डताले त्रिधीयते | 
दरुतमेकरं भत्रेद्यत्र तालायं लण्डसंज्ञितः || ५९९ || 

स यथा ° 
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19983 
विपरद्वादरावणाङ्स्तारे वे इ्लम्पक्रे भतरेत् | 
वीरशृङ्गाररसयोजयकृज्नयमङ्गलः | 
द्रुतद्यं तिरामान्तं उधुनेकेन च्म्पक्रः || ९२ ॥ 

त यथा ०० | ऽ | 

1994 
पत्चचिशा्षरेः पादो यस्यासौ तिलक्राहयः | 
ताठे चाचपटे ज्ञेयो नीरे चाप्यडनेपि व्रा | 

तले चाचपुटे ज्ञेयं गुरुलनुयुगं गृहः ॥ ५३ || 

स यथ।[ ऽ || 

1995 
यः षङ्िदातिवणोङ्धिः म स्यात्सव्रौधसिद्धिदः | 
रकितश्चन्चपुटाख्ये ताले चद्(रपोषकः | 
ताके चन््रपुटे जेयं गुरुद्रन्दरं लनुषुने | ५४|| 

स यथा 55|| ऽ 

अथ मण्टक्रलक्षणानि | 

1996 
उद्राहोे धुपदश स्यादाभोगस्तद्नन्तरम् | 

नियमलितिधो ज्ञेयो मण्ठकस्य विप्रक्षणेः || ५५ ॥ 

। च {94 

जयप्रियः कलापश्च कमठः सुन्द्रस्तथ। | 

वह्यभो मङ्धःठथति षडेते मण्ठका मताः || ५६ ॥ 

1988 
ऊघगेसुरुघयचर स तानो हंसक: स्मतः | 

तालाय रते कीरे कतव्यो जयमण्ठकरे || ५७ || 

हंसकाः | ५ 
40 
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1999 
रङ्गताठे च विज्ञेयो ठवुध्रेको गुरुदयम्) 
कलापो मण्ठकरस्तेन रसे रौद्राभिधानके || ५८ || 

रद्खतालः | 55 
2000 

लघुद्यं गुरुप्रैकस्तालोयं दपणः स्मृतः| 
अस्मिस्तलि रसः गान्तः कमलो मण्ठक्रो भवेत् || ५९ | 

दपेणतालः || ऽ 
2001 

गुरुद्रन्द्रं ठपरुद्न्द्रं ताले त्रिपुटसंज्ञके | 
खुन्द्रो गीयते तेन वीरे. चाप्यद्धते रसे ॥ ६० ॥ 

जरिपुटतालः 5ऽ || 
2002 

मयास्य मवेत्ताठे गुरुलघुरतो गुरुः | 
वह्नभो मण्डको ज्ञेयस्तालेस्मिन्करुणे रते || ६१ | 

मर्यतालः 5|5 
2008 

गुरुखचुद्धयं यत भङ्गतालः स कथ्यते | 
मङ्गलो मण्ठक। क्षेयो रसे चाद्भूनसंज्ञके || ६२॥ 

भृद्धतालः ऽ || 

अयथ प्रतिमण्ठकलक्षणानि | 
2004 

ताराप्यमर श्चैव त्रिचारः कुन्दसंज्ञकः | 
चत्वारः कथिता द्यते प्रतिमण्डास्तु हभुना | ६३ ॥ 

2005 
विरामान्ते दुतदन्द्रं गुरुश्चैकस्ततः परम् | 
खरङद्गताठे गातव्यस्तारथ प्रतिमण्डकः || ६४|| 

खुरदङतारः | ऽ ०० 5 
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2006 
गुरुरेक)। भवेश्यत्र संनिपातः स कथ्यते | 
अमरः प्रतिमण्ठोसौ विद्टङ्धस्तेन गीयते || ६९ || 

सनिपातः 5 
200¶ 

लघुद्वयं विरामान्तं तारे कन्दुकसंज्ञके | 
विचारो मीयते तेन विलम्बथ ठयो भव्रेत् | ६६ ॥ 

कन्दुकः |||5 
2008 

दरतमेकं भवेद्यत्र स तारः खण्डसंज्ञितः । 

दुतलयेन गातव्यः कुन्द प्रतिमण्डकः || ६७ || 
खण्डतालः ° 

अथ निःसारुकलक्षणानि । 
2009 

कान्तारः समराख्यथ वैकुण्ठो वाञ्छितस्तथा | 
विरालथ तथा नन्दः षोढा निःसारुको भवेत् | ६८ || 

2010 
कधदयं विरामान्तं ताले कन्दुकनामनि | 
दरतर्येन गातव्यः कान्तारो भवति स्फुटम् || ६९ ॥ 

#॥ 2011 
लधुदयं विरामान्त ताले कन्कनामनि | 
समरो मीयते तेन मध्यम ठयो भवेत् || ७० || 

कन्दुकः ||| ऽ 

2012 
दरुतदन्द गुरुद्रनदरं भवेत्ताले मुकुन्दके | 
अनेन गेयो वैकृण्नो हद्यो निःसारुको भवेत् || ५९ | 

भुर्कन्द्ः ०० 65 
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2013 
लघुतरं तदनं तञ शरभलीरके | 
अयं निःसासुको ज्ञेयो वाञ्छितो बाच्छितप्रदः ॥ ७२॥ 

दार भलीरः ||| ०० 
2014 

तप्रयं विरामान्तं ताके द्वितीयसंज्ञके । 
अनेनैव हि नामेन विदारभ निसारुकः || ७३ 

पनीः ||| 
2015 

घतमेकं भव्रेद्यत्र क्रोडतालः स कथ्यते | 
अनन भयते नन्म। नित्ये निः्सार्कोत्तमः | ७४ || 

प्र,[डात[२; |१ 

अथ अडतारक्खक्षणान | 

2016 
राट: ऋक तरिनयभरसि निःशट्क एवे च| 
मकरन्दः पर। मेय अडतारु् षड्िधः || ७९|| 

201 
तधुगृर् थ भवति टषुरोखरतालकरे | 

राङ्का जमरनालश्च गीयते तेन कोक्िः || ७६ ॥ 
उप्ुशथ्वरः | ऽ 

2018 
* र, स क + नद्यं तिरामान्तं लनुनेकेन संयुतम् | 

कम्पतालो भवेत्तेन गेयः शान्तो बधोत्तमैः । ७७।| 
खम्पतालः ८० | ऽ | 

2019 
डतद्यं विरामान्तं ताले तुरगरीरके | 
विजयो मीयते तेन गीतनूस्यविश्यारदैः || ७८ ॥ 

सर्गाः ०० | $ 
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2020 
उमा तिलकतले तु द्रुतौ लघुगुरू स्मृतौ | 
चाराख्यस्त्वडताकः स्याद्धिदङधिस्तेन गीयते || ७९ || 

उमातिलकः ०० | 5 
2021 

छ्ठ॒तमेकरं द्रुतौ हौ च वनमारिनि तारकरे | 
निःश ् कस्त्रडतालः स्याहुषेस्तेनैतर गीयते || ८० || 

वनमाली | 5 ०० 
2022 

राजतालमिधाने तु ठघद्रूती लग्रुस्नतः 
अनेन त॒ समायुक्तो मकरन्दोडतालकः | ८१ || 

राजताः | ०० | 

अय रासकरक्षणानि | 
2023 

चतुधा रासकः प्रोक्तो गीतवरादित्रकोवरिदः | 
त्रिनोदो वरदो नन्दः कम्ब्रुजश्चेति कतित २॥ 

2024 
एक एव लघुयेत्र आदितालः स कथ्यते | 
विनोदे रासकस्तेन भोतणां च खुखाव्रहः || ८३ ॥। 

आदितालः | 
2025 

लघुङ्कैती गुरुयेत्र तालोयं गजटीरकः । 
वरदो रासकस्तेन श्रोतृणां च इुखाव्रहः ॥ ८४ || 

गजठीलकः | ००३ 
2026 

्ुतथ गुरुरेकत्र तालो विद्याधरः स्मृतः | 
यत्रातौ रासको नन्दो गीयतेभ्युदयः शुभः || ८९ ॥ 

विद्याधरः 15 3 
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202 
राजतरिनोदताने स्याहुरुद्न्दमथ प्रुतः | 
रासकः कम्बुजस्तेन गीयते गीतकोविरैः ॥ ८६ | 

राजत्रिनोदः 55|5 

अथ एकतालीलक्षणानि । 
2028 

एकताली तिधा प्रोक्ता गीतवाद्यविदारदैः | 
रामा च चन्द्रिका तद्रद्विपुलेस्यथ कक्षणम् || ८७ || 

2029 
द्तमेकं भवेद्यत्र तालोयं खण्डसं्ञितः | 
रामा तेनैकतारी तु गीयते गायनेत्तमैः || ८८ ॥ 

्वण्डतालः © 

2080 
गुरुढयं भव्रेद्यत्र तालो ठरितसंज्ञकः | 
चन्द्रिका चैकताठी स्यात्तेन सौमाग्यदायिनी | ८९ ॥ 

लटछितः 55 
2081 

कोकिलाप्रियताले तै द्रुतत्रयमुदाहतम् | 
विपुला चैकतारी स्यात्तेन गीतक्ञसंमता || ९० | 

कौकिलाप्रियः ००० 
2032 

जयन्त तथोत्सादे नन्दनथन्द्ररेखरः | 

कामदो त्रिजयाख्यश्च कंदर्षजयमङ्री | 
भष्टो ध्रुवाः समाख्याता राजवोग्याः सदा बुधेः || ९९॥। 

अयथ शुद्धसूडगीतनामानि । 
2083 

एलाकरणढे कीभिवेतेन्या इडूमडन च | 
लम्भरसेकतालीभिः दुदधखडोष्टमिः स्मृतः | ९२ ॥ 
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2084 
खा द्धसडोन्यदेदोषु गीयते विरः क्रचित् | 
अतो न विस्तरो लोके दाक्षिणेष॒ च गीयते || ९३ || 

अयथ रूपकम् | 
2085 

उद्राहच्ान्यधातुः स्याद्धूवकथान्यधातुकः | 
मेकपकोन्यधातुः स्यादाभोगञयान्यघातुकः | 
चतुधोतुकमेतद्धि रूपकं कीयते वुधैः || ९४ || 

अथ गमकम् | 
2036 

स्फुरितं कम्पितं लीनं स्तिमितान्दोलितात्रपि | 
आ।हतं ज्रेकमिन्नं च गमक्रं सप्तधा स्मृतम् ॥ ९५ ॥ 

अयथ प्रत्यन्तरम् । 
208धर 

उदिष्टं वस्तु रागादौ किविदाधिक्यच्निन्तितम् | 
प 

९ तद्धातुमातुनिष्पन्नं प्रत्यन्तरमितीरितम् || ९६ ॥| 
2038 

पूवैरूपकसंसिद्धच्छाय(संस्करतरूपकम् | 
क 

तत्स्थानप्रो चनीचं च खद्योत्तारं प्रकीर्तितम् | ९७ ॥ 

अथ स्वरादिकयनम् । 
2089 

सामवेदात्स्वरा जाताः स्वरेभ्यो म्रामसंभवः | 

ग्रामेभ्यो जातयो जाता जातिभ्यो रगसंभवः | 

देरीरागास्त एवैते विख्याता देररूढितः || ९८ ॥ 
2040 

मामरागोद्धवा भधा माषाभ्यथ त्रिभाषिकाः | 

भभा षाभ्योवि संज।तास्तथेनान्तरभाविकाः || ९९ ॥ 
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2041 
सप्रस्वराखरयो म्रामा मुरनस्त्तिकति रातिः | 
दातिरातिश्र श्रुतय एतेभ्यो रागसंभवः|| ९५००॥। 

2042 
पडषभकगान्धारमध्यपत्चमपैत्रताः | | 
निषादश्चस्यमी सप्र तन्तीकण्डोल्थिताः स्वराः || १०९ || 

2048 
पटादयः स्वराः सप्र प्राम च षड्मध्यमै | 
केचिद्रन्धारमप्याहृः स तु नेहास्ति भूतले | ९५०२ ॥ 

2044 
चनुदंरोत्र श्रतयस्तातरन्मात्राथ्च मूरेनाः | 
गीयन्ते मानतैभूमावन्यास्तु जरिदरालये || १०३ || 

2045 
स्वयं यो राजते नादः स स्त्रः परिकीर्तितः | 
स्वरश्च निखिकठं व्याप्तं तद्वितेयं पृथक्पथक् || १०८ || 

" 2046 
उन्चेनिपादगान्धारौ नीचरैकषभधेवती | 
शेषस्तु स्वरिता ज्ञेयाः पडमध्यमपन्चमाः || ९०९ ॥। 

2044 
पटं वदेन्मनरूरो हि ऋषभं चातको वदेत् | 
भजा वदति गान्धारं क्रौन्नो वदति मध्यमम् || ९०६॥ 

2048 
पष्पसाधारणे काले कोकिलः पत्चमं वदेत् | 
दषरो धेवतं तैव निषादं च वदेदनः || १०७ ॥| 

2048 
हास्यदरङ्गारयोः कार्यी स्वरौ पन्चममध्यमौ | 

(4) क षत षड्षभो तथा ज्ञेयो वीररोद्राद्भते रसे ॥ १०८ ॥ व, 
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2050 
गान्धारश्च निषादश्च कतेव्यौ करूणारसे । 
फेवतध्ैव कतैव्यो बीभत्से सभयानके || ९०९ ॥ 

2051 
तिलः तिथ हिःश्यतिथ चतुः श्रुतिः । 
क्न 

तिखिःश्रुति्च द्विःमरुतिशेति ते स्वराः || ९१०} ८ ८ ५ ८ 
9. ८ 4 घट् त्रिरात्प्रवतेकरागा उच्यन्ते| 

2052 
भैरवः पन्चमो नायो मद्यासे गौडमारुवः | 

देशाखभेति षामा प्रोच्यन्ते लोकविश्रुताः ॥ १११ || 
2053 

अङ्कपालो गुणकरी मध्यमादितेसन्तकः | 
धनश्राद्ति पन्ैते रागा मेरत्रलं्रयाः || १५१२ ॥ 

2054 
ललिते गुनेरी देरी तरादी रामक्रत्तथा | 
मता रामाणैत्रे रागाः पच्चैते पन्चम(रय्ाः | ५१३ | 

2055 
नटनारायगः पूत्रै गन्धारः सालगस्तथा | 
ततः केदारकण्>ै पन्ेते नारसंश्रखाः || १९१८ 

2056 
मेषो मह्वारिका मार्कौदेकः प्रतिमन्त्र | 
आस्वर च पन्चैते रागा मह्ारसं्याः॥ ११५९ ॥ 

205षर 
हिन्दोललिगुणा धानी गौडी कोलाहन्स्तथा | 
पन्चिते मौडन(मानं रागमाभ्रिस्य संनताः || १९१६ 

2 058 
भृपाली हरिपाल्थ कामोदी घोरशिस्तथा | 

विलावली च पन्चैते रागा देद्ाखसंन्नरधाः | ११७ ॥। 
39 
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2059 
अन्ये च बहवो रागा जता देदाविदेषतः | 
मारूप्रभृतयो लोके ते च तहेद्िकाः स्मृताः ॥ ९९८ || 

2060 
न रागाणां न तालानामन्तः कुत्रपि विद्यते| 

9 क [9 ॐ ७ क, सेतोषाय शिवस्पैते गेया वुधजनैः सदा ॥ ९९९ || 

2061 
यथा नयति कैलासं नगं गानसरस्वती | 
तथा नयति कैठसं न गदभ न सरस्वती || १२० | 

अथ गणाः । 

2062 
म्यरस्तजनभगे लान्तैरोभिर्दशभिरत्तरै : । 
समस्तं वाद्भुयं व्याप बैलोक्यमित्र विष्णुना | ९९९ ॥ 

2068 
सानुस्व्रारो विसगोन्तो दीर्घो युक्तपरथ यः| 
वा पादान्तस्त्वसौ ग्वक्रो ज्ञेयोन्यो म(तृको लृजुः।|९२२॥ 

2064 
मलिगुरुलिलधु्च नकारो 
भादिगुरस्तत आदिलघुयैः | 
जो गुरुमध्यगतो र लमध्यः 
सोन्तगुरुः कथितोन्तलघुस्तः | ९२३ ॥ 

2065 
मो भुमिः भ्रियमातनोति य जलं वुद्धिं र वहिर्मृतिं 
सो वायुः परदेशादुरगमनं त व्योम द्युन्य॑ फलम् | 
जः सूर्यो रुजमदधाति त्रिपलं मन्दु वश्यो निर्मलं 
नो नाकः दखमच्युतं फलमिदं प्राहुगेणानां पथक् || ९२४।। 
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अथ वबणम्रस्तारः। 
2066 

पादे सवेगुरावा्याह्वघुं न्यस्य गुरोरधः | 
यथोपरि तथा दोषं भ्रयः कुयांदमुं विधिम् || ९२९ | 

206 
ऊने दव्याद्वुरूनेव यावस्सवैलघुभवेत् | | 
प्रस्तारोयं समाख्यात छन्दोविचितिवेदिभिः ।। ९२६ ॥ 

अथ ठलघ्रुगुरुपुतद्रुतरक्षणान । 
2068 

लघुः शुद्धो गुरुवैक्र उभाभ्यां च तो भवेत् 
द्रुतस्तु बिन्दुरूपः स्यादिति सवे निधयः |] ९२७ || 

2069 
एकमात्रो लघुः प्रोक्तो द्विमात्र गुरूः स्मृतः | 
घुतलिमातको ज्ञेयो द्रुतः स्यादधमातृकः || ९२८ | 

2070 
लघोगुरोः श्षुतस्यापि भव्ेत्तालः प्थक्पृथक् | 
मिलितानामपि भवेलस्तारस्तस्य कथ्यते || ९२९ |; 

अथ तारप्रस्तारः । 
201 

ताके पादस्थिता मात्रा गणयेह्छधुरूपिकाः | 
तावतमिस्तु मात्राभिः प्रस्तारो निष्लिलो भवेत् || ९३० ॥ 

2072 
ताके षादस्थिते मूलादाद्याद्धनमयो जिखत् | 
तच मध्याहुयं ज्ञेयं तस्पषठे स्याद्यथोपरि || १२३९ || 

2073 
मध्यं पृष्ठाभितैः साधे मान्राभिगगेणयेदुधः। 
मध्यस्यापरे च विलिखेन्मात्राः पुरणहेतवे || ९३५ || 
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_ 20४ 
पुरणाय तरिधशरैष पत्रे स्थुलास्ततः कराः | 
यट मात्रो भवरेत्स्थूलस्ततो दीनः कृदो भव्रेत् || ९३२ || 

2075 
दरतस्तु न भत्रन्मृठमन्ये मुलाहूया मताः । 
एवं पुनःपुनः कयो द्यावत्सवेदरुतो भवेत् || ९३४ || 

अथ संगीतलक्षणापहारः । 
20776 

गीत वस्ने च नृत्ये च शाक्तिः साधारणो गुणः| 
सा मेदस्ति किमन्येन दृषणेन गुणेन च || १३९५ || 

अय गायना्थमोषधानि कथ्यन्ते । 
207१ 

गुलु च्यण(मागत्रिडद्धराद्िनी- 
वचाभयाक्रुछदातावरासमाः | 
घृतेन लीदढाः प्रकरोति मानवं 
त्रिभिरदनर्मीतसदस्रधारिणम् | १३६ ॥ 

2078 
रेवदालीदलेद्धूतरसो मध्रुघतान्वितः | 
पीतः पथ्यारोनः कुयोद्वीने मुलरतां भृशम् | ९५२३७ ॥ 

2078 
वासा राह्मी त्रचा कुठ पिप्पली मधु सैन्धवम् | 
सप्तरात्रप्रयोगेण किंनरैः सह गीयते ॥ ९३८ ॥ 

2080 
@ क क क श 

वृद्धदारुकमृल (हे या [रठहन्मध्रुसापषा | 

सप्राहं क्षीरयुषारी किंनरैः सह गीयते || १३९ ॥ 
2081 

यी नप्रदलं जातीपन्नं जस्बीरजं तथा | 
एलाधान्याकरलाजांञ्च पिप्पल्या सह नृणैयेत् || 
मधुना चावकीदं तु कण्ठं खुस्वरतां नयेत् || ९४० || 

एत रागाणंवाच्छन्द शास््नेन्य आयुर्वेदश्च । 
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अथ वृह्तायुतदः ॥ ८२ ॥ 
उषकनविनोदः । 

2082 
पुंसां सवेखखैकसाधनकलाः सौन्दयेगक्ाद्धुर- 
क्र डालोरलत्रिलासिनीजनमनःस्फीतप्रमोदावहाः | 
गुज्ज्द ्गःविनिद्रपङ्कनभरस्फारोछसही्धका- 
युक्ताः सन्ति गृहेष यस्य त्रिपुलरामाः स प्रभ्व्रोपनिः॥९।। 

2088 
नवं वयो हारि वपुवराङ्गनाः 
सखा कलावित्कलव्रह्यकास्वनः | 
घनं हि सतै विफले खुखेषिणो 
विना विहारोपवनानि भूपतेः || २॥। 

2084 
दराख्राणि तात्रदवलेक्य मया मुनीना- 
मथः स एव गदितः परमाथेगुत्तया | 

एनं त्रिलोक्य निखिले च तिचारयन्तः 
सन्तः स्वभावसरला मुदमाप्रुत्रन्तु || २ || 

अथ तरुमारिमा | 
2085 

बहमि्बेत किं जतिः पुत्रैधमौथवजितिः | 
वरमेकः पथि तस्येत्र तिश्नमते जनः || ४ ॥ 

2086 
ददाकूपसमा वापी दहाव्राषीसमो हदः। 
ददाहदसमः पुत्रो दरपुत्रसमो ब्रुमः || ९॥ 

208" 
क्रीडारामं तु यः कुयादुहामफलसंयुतम् | 
स गच्छेच्छकरपरं व्रसेत्तच युगत्रयम् || ६ |] 
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2088 
एतत्सव परिज्ञाय वृक्षारोपं समारभेत् | 
धमोथेकामनोक्षाणां दरमेभ्यः साधने यतः || ७ ॥ 

2089 
यावह्धिनानि तुलसी रोपिता यद्वुहे वसेत् | 
तावद्रषसहस्राणि वैकुण्ठे स महीयते || ८ ॥ 

2090 

यस्तु संरोपयेद्धिल्वं रांकरप्रीतिकारकम् | 
तत्कुलेपि सदा ठक्मीः संतिष्ठेत्पत्रपौत्रिकी || ९ | 

2091 
एवमेव हि योश्चत्थं रोपयेदिधिना नरः | 
यत्र कुत्रापि वा स्थाने गच्छेत भवनं दरेः || १० || 

2092 
तेनेष्टा बहवो यज्ञस्तेन दत्ता वसुंधरा | 
स सदा व्रह्मचारी स्याद्येन धारी प्ररोपिता | १९ 

203 
वटवृक्षद्ृयं मर्व्यो रोषयेद्यो यथाविधि | 
शिवलोके वसेस्सोपि सेवितस्त्व्रप्सरोगणेः || ९२ || 

2094 
निम्बरच्रयं समारोप्य नरो धमेविचक्षणः | 
सूयलोकं समासाद्य वसेदब्दायुतत्रयम् || १३ || 

2085 
चनु शक्लवृक्षाणां रोपणान्नात्र संशायः | 
राजसूयस्य यज्ञस्य फलं प्रामोति मानवः || ९४ || 

2096 
पन्चास्रानोपयेव्यस्तु मार्गेषु पवनेषु च | 
भतान्भविष्यान्पुरुषास्तारयेस्स चतुदश || ९९ ॥। 
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209धर 
शिरोषराखिनां षण्णां यः कुयासपरतिरोपणम् । 
गारुडं लोकम{साश्य मोदते देववत्सदा || ९६ || 

2098 
पलादाराखिनः सप्र रोपयेदेकमेव व्रा | 
ब्रह्मलोकमवाम्रोति पुज्यते चामरोत्तमः | १५५ | 

2099 
उदुम्बरद्रुमानष्टौ रोपयेत्स्वयमेव यः | 
प्रेरेद्रोपणायापि चन्द्रलोके स मोदते ॥ ९८ ॥ 

2100 
पावती तोषिता तेन स भत्रेच निरामयः | 
पूजिता देवताः सवा मधरूकरो येन रोपितः || ९९ ॥। 

2101 
क्षीरिकाकदठीद्राक्षाप्रियाङपनसान्वितान् | 
तरून्संरोप्य नो दुःखी जायते सप्तजन्मख || २०९ | 

2102 
अज्ञानाज्ज्ञानतो त्रापि जम्बूर्येन प्ररोपिता | 
गृहेपि स वसन्नित्यमतिधर्मेण युज्यते || २९॥ 

2108 
अन्यानपि तलूत्रोप्य फलपुष्पोपयोगिनः | 
रलधेनुसहसरस्य कल प्रमति मानवः || २९|| 

2104 
अश्वव्थमेकं पिचुमन्दमेकं 
न्यम्रोधमेकं दका चिज्चिणीकाः | 
क पिस्थविल्वामलकच्रयं च 
पत्चाम्रवापी नरकं न पररयेत् ॥ २३ ॥ 
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जथ निवासासन्नतरुशुभाशुभलस्षणानि । 

2105 
€ ^ क नि € गृहस्य पवरेदिग्भागे न्यग्रोधः सवेकामिकः | 

उदम्बरस्तथा याम्ये व्रारण्यां पिप्पलः ज्ुभः | 
णक्षश्चोत्तरतो धन्यो विपरीतांस्तु वजंयेत् || २४ || 

2106 
व जयेत्पृव्रतोश्रत्यं अक्ल दन्ञिणतो गृहात् | 

[मिः 

धिमे त्रैव न्यप्रोधं तयेद्रम्बरमत्तरे || २५ ~ 

210¶ 
देत्रदानव्रगन्धव्रौः करिनरोरगराक्षसाः | 

पटु प्लिमनुष्या्च संयन्ति सदा तरून् || २६ || 

2108 
षां व्ृह्लनातीनां छाया वज्यो गृहै सदा| 

भपि सौर्वरकं वक्षं गहद्ररे न रोपयेत् | २७ || 

2109 
दरी करटी चत्र दाडिमी बीजपरकम् | 

प्रोहति गरे यस्म तदहं न प्ररोदति || २८ || 

2110 
पलाराः कात्चनाराथ तथा घेष्मातकाजुनाः | 
करस्ज्ञाभ्रेत्यमी वृक्षा न रोप्याः खलिना गृहे || २९॥ 

2111 
आसन्नाः कण्टकिनो रिपभयदाः क्रीरिणोधनाद्ाय | 

फिनः प्रजलक्षिवकररा दारूण्यपि वजंयेत्तेषाम् || २०|| 
2112 

नीरीं हरिद्रां च नरः सरोप्वा 
पुतरैधनेथ क्षयमभ्युपेयात् | 

6 
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© 

एतास्तु सत्रा स्वरयमेवर जाता- 
ग्छन्द्यादृषीणां वचनाद्भिधिक्नः || २१ | 

2113 
न कुयुयोम्यनेकरैस्याभ्नेयेष्व्रपि हि वाटिकाम् | 
अन्यथा कलकशेद्धेगौ कष्टं वरा लभते भराम् || ३२॥। 

2114 
तस्माद्राज्ञा दि डाभदं पुजरसंनिभिवधनम् | 
पथिमोत्तरपर्वैषु भवेदुपवनं कतम || ३३ ॥। 

अथ भूमिनिरूषणम् | 

2115 
जाङ्गःलानुपसामान्यस्व्रभात्रापि च मेदिनी | 
मदेः सा भिच्यते षडत्रिणतो रसतस्तथा || ३८ || 

2116 
असिततिपाण्डदयामर्लोह्ितसितमीतगे~षः १मराः | 

मधुराम्ठलवणतिक्तककटुककषाया भत्र रसतः || २९५ ॥) 
211 

विषपाषाणत्रल्मीकविरदुष्टा तथोधरा | 
दुरोदका दाकंरित् तरुभ्योन हिता मही || ३६|| 

21185 
इन्द्रनीलदुकपक्षक्रोमला 

रङ्ककुन्दकरुमुदेन्दसंनिभा | 
तप्रकानज्चनविकासिचगम्क- 

स्पर्धिनी वखमती प्रचस्यत | २७ || 
2119 

समा समासन्तजल् हरित्तरुनणाद्कग | 

तस्यां सवे यथास्थानं प्ररोहन्ति मदीरदाः | २८ || 
4) 



३१९४ दाङ्घरपद्धतिः 

2120 
न जाङ्कला न चानूपा भूमिः साधारणा शुभा | 
तस्यां सर्वेपि तरतरः प्ररोहन्ति न संशयः ॥ ३९ ॥| 

2121 
पनसलकुचतालीवंशाजम्बीरजम्ब- 
तिलकवटकदम्बाम्रातखजुरपुगाः | 
कदर्तिनिरामृद्रीकेतकीनालिकेर- 
प्रभृतय इति चान्ये प्रायशोनृपनाः स्युः || ४०॥ 

2122 
नीजपुरकपुंनागचम्पकाम्रातिमुक्तकाः | 
प्रियङ्कदाडिमाद्या् सधारणसमुद्धवाः || ४९ || 

2128 
निधिदेवरमदहीपानां प्रभावाद्यातियलतः | 
अस।तम्यभूमिसंपन्ना अपि सिध्यन्ति पादपाः || ४२॥ 

अयथ पादपविवक्ता | 

2124 
वनस्पतिद्रुमलतागुल्माः पाद्पजातयः | 

नीजात्काण्डात्तथा कन्दात्तज्जन्म विधं विदुः || ८४२ ॥ 
2125 

ते वनस्पतयः प्रोक्ता विना पुष्पैः फलन्ति ये | 
दरुमा ते निगदिताः सह पुष्पैः कलन्ति ये || ४४|| 

2126 
प्रसरन्ति प्रततैयीस्ता ऊताः परिकीर्विताः | 
बहुस्तम्बा विटपिनोयेते गुल्माः प्रकीर्तिताः || ४९॥ 

2124 
जम्बु चम्पकर्पुनागनागकेसरचिन्चिणी } 
कपिच्थवद्रीनितल्वकम्भकारीषियङ्गवः |} ४६॥ 
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2128 
पनसान्रमधुकाद्या करमदा्च बीजजाः | 
ताम्बूली सिन्दुवारञ्च तगरव्या् काण्डजाः || ४७ || 

2129 
पाटलादाडि्मीशक्षकरवीरवटादयः | 
मिकोदुम्बरः कुन्दो बीजकाण्डोद्धवा मताः | ४८ || 

2130 
कुङ्माद्ररसोनालुकन्दाः कन्दसमुद्धवाः । 
एलापद्मोर्पलादीनि बीजकन्दोद्रवानि तु || ४९|| 

अथ कबजोपिविधिः। 
2181 

सम्यक्ष्टे समे क्सेत्रे माषानुप्वा तिलांस्तथा | 
खनिष्पन्नानपनयेत्त बीजोतिरिष्यते | ५० || 

2182 
अथतपक्रारफलतोव रोषिता- 
न्विकरष्य बीजं पयसा निषिच्य | 

वि शोषितं पञ्चदिनानि सर्पिषा 
विडद्भमिभ्रेण च धूपयेत्ततः ॥ ५९ ॥] 

2188 
क्षीरनिषिक्तं बीजं बृहतीतिलभस्मसर्पिषा लिप्तम् | 
गोमयमृदितमथोप्तं सद्यो जायेत धूवितं वसया || ५२ 

2184 
पयसि निविन्तं बीजं मोमयपरिमर्दितं विरोष्य ततः | 

माक्षिकविडङ्गचूर्णैबंहुशो मृदितं प्रजायेत ॥ ५३ |! 
2135 

जम्बूपनसचूतानां सरलं लकुचस्य च| 
क्षीरसिक्तं वपेद्धीनं धृतगोविङ्किडद्गगवत् ॥ ९४ | 
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2186 
दविः क्ञातौ चभ्रद्रसनममलं प्जितखरो 
गुरं नत्वा दतत््रा वषु वसुमतीं वा गुणवते | 
स्वयं बीजान्यारौ वपति कतिचिद्रास्तुपुरुषं 
मनस्यन्तः कृत्वा नदन परितोन्यः परिजनः || ५९ || 

218 
बी नधानीं तणास्तीणी कृत्वा सिन््ेत्पयोम्बुना | 
जाताङ्करां च सलििर्निस्तृणां चोषमानयेत् || ५६ ॥ 

जभ् रोपणविप्रानम् | 
21330 

सग्रथ[विनितानां यन्मनोज्ञतासंपदी न स्वः | 

कथयाम्यतस्तरूणां रोपविधानं यथोद्धिष्टमे || ५७ || 
2139 

भरवमदुमृखविदासागुरुभ रवगस्तथाश्रिनी हस्तः | 

उक्तानि दिव्यदृग्भिः पादपसंरोपणे भानि || ५८ | 

2140 
हस्तेप्रमाणान्पयसा खसिक्ता- 
न्संक्रमयेन्मृल्वतः समृत्कान् | 
स्पिमधुरीरत्रिडङ्गलिपरा- 
न्बिले निदध्याच्च करीषयुक्तं || ५९ || 

2141 
भवालुकाश्चक्णमृदा परिते गनरोधनम् | 
को दण्डाधेमिते खाते जलसिक्ते वपेत्तरुम् | 

कदलीश्चीरिणो रोप्यौ मके द्वा तु गोमयम् || ६०॥। 
2142 

रम्भायाः खपरिणतैः फलैर्वलिप्रां 
संशुष्कां सुति निहितां पलालरन्नुम् | 
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गुद्धायामुपरि तृणेन गाढ गुप्रा- 
मासिश्चेदबह नकैबेहून्यहानि || ६९१ | 

2148 
सा रज्जुस्तदन् तमालनीलमासो 
विभ्राणानरूणसरचो इ रान्प्रसूते । 
भृयस्तानुपचितपन्नकाण्डमूला- 
नारोप्य प्रथितविधानतो निषिन्चेत् || ६९‰ ॥ 

2144 
आषाटे श्रावणे मासि बीजावपनरोपणे | 
मीष्मादन्यत्र वह्टीनां केचिदिच्छन्ति रोपणम् || £ || 

2145 
मण्डपनन्दावत्तेस्वस्तिकचतुरसखसवेतोभद्रैः | 
वीथीनिक्च्नपुञ्जकविन्यासतैः पादपा रोप्याः || ६४ || 

2146 
द राचिंरातिषोडश्भिस्तु करै- 
रधरोत्तरमध्यक्तान्तरकान् | 

दिचतुखिभिरन्तरितान्क्रमरा- 
स्तणपादपगुल्मभूतश्च वपेत् || ६५ 

2147 
सान्द्ररोपणमत्रद्धिकारणं 
वातभीतिरतिदूररोपणात् | 
भिन्नव्रभेरचनाल्पपीडना 
नैव युक्तिरियमेव दास्यते || ६६ 

2148 
कुडमं कफकल्मप्युपभोगसहं 
फलिनो हि न यस्य दलन्ति शिखाः | 
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कुखमेन विनैव फलन्तिचये 
न॒ भवन्ति शुभास्त इहापनसाः || ६७ || 

2149 
मातुलुङद्गरजनी सकण्टकः 
किंवुकथ गिरिकर्णिका सिता| 
तिन्तिडीकतविफलान्षिनीरिका 
कोविदार इति भीतिदो गणः || ६८ || 

2150 
फलिन्यदोकपुनागरिरीषा निम्बचम्पकाः | 
मङ््ल्याः प्रथमं रोप्या भद्धातथ गदापहः ॥ ६९ ॥ 

2151 
पु्वैस्यां करमदेवंशातिटपाः पारावता द्षिणि 
कौबेर्यां बदरी कपिस्थतरतवो धात्री च पञथाच्छिवा | 
अन्ये चोत्तममध्यमाधमश्िखा रोप्याः स्वर्वर्मः समं 
कुत्वा चान्तरकं यथायथममी पन्नैरुप्यस्प्राः || ७० || 

~ क 

अयथ निषेचनविधिः | 

2159 
सवैस्यापि नवोप्तस्य सायंपातर्भिषेचनम् | 
रीतातपसमीरेभ्यो रक्षेच्च उविपानतः ॥ ७९ ॥ 

2153 
हेमन्ते दिरिरे देयं जल चैकान्तरे दिने | 
वसन्ते प्रत्यहं ग्रीष्मे सायंप्रात्निषेचनम् || ७२ || 

2154 
वषोसु च हारत्कले यदा वृष्टिने करयते | 
तदा देयं जलं तज्ज्ैरालवाले महीरुहाम् || ७३ | 
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2155 
वारिणा यावता यस्य मुके सौहित्यामिष्यते | 
तावत्तस्य तरोर्देयं किं घटाथेविवक्षया || ७४ || 

2156 
आलवाले स्थितं तोयं शोषं न भजते यदा | 
अजीणै तद्विजानीयान्न देयं तादृद्रो जलम् || ७९॥ 

2157 
समीपजातं यत्नेन तणगुल्मरुतादिकम् | 
स्फोटनीयं त्रिधिज्ञेन द्रमाणां ब्रद्धिमिच्छता || ७&£ || 

जथ दरमरद्ा| 

2158 
नीहाराचण्डवाताच धूमदैश्वानरादपि | 
जालकारासयल्ेन रक्षणीयाः क्षमारुहाः || ७७ || 

2159 
पद्डिमध्ये तु फला बाह्ये तत्परतोपरे | 
वृक्षाः कायौ युता वृत्या सा चापि परिखायुता || ७८ || 

2160 
विद्युदाहतवृक्तस्य भूतिमादाय सवरतः | 
रक्षां विकिरेदेषां तया न दहिमबाधनम् | 
दीप्रोप्यग्निः दामं याति वचद्ग्धद्रुभस्मना || ७९॥ 

2161 
सितश्ाल्योदनं दधा सैन्धवेन युतं वने | 
क्लेपणीयं च परितो गराणां वृष्टिवारणम् ॥ ८० || 

2162 
रालभाखपतङ्कानां षिपील्यादेभये सति | 
अष्टोत्तर दातं जप्वा मन्तरं पन्ने ततो लिखेत् || ८९ | 
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मन्लः | ॐ स्वस्ति किष्किन्धास्थितप्रकटपराक्रमान्तर्हिताकंमण्ड- 

लोपजीवितस्य श्रीहनूमानाज्ञापयति मूषकपतङ्गापिषीलिका- 

ठाठभकरभान्वककीटगन्धिकानिवरैने स्थातत्यम् | आज्ञाम- 

तिक्रममाणस्यव शरीरनिग्रहः समावतेयति | तस्य वानरसिंहस्य 
क्रममाणस्य सागरम् | कक्लान्तरगतो वायुर्जीमूत इव नदंति 

|| दं फट् नमः | 
21638 

पत्ते मनुं समारिख्य जघ्त्रा तं निखनेद्धवि । 
[१ स्त्रे कीटपतद्भू(खुपिषील्यादिविनरयति || ८ २॥ 

अधोपवनप्रक्रिया | 
2164 

घनप्रत्रारस्थगितातपानि 

तिकीणेपुप्पाणि समीरणेन | 
गृहाणि कुयादतिमुक्तकानां 
लताभिरालोलमपुत्रताभिः || ८३ || 

2165 
स्थनेप्त्रपरेषु तथा पादपयुगटेषु मिथुनसंबाद्याः | 
राखावलम्बिनीभिर्दोलाः कायौ ठताभिश् || ८४ || 

2166 

तरुविटपलतानिकरुस्नरम्या 
वरिरतरितकंदरसानुगण्डद्रीला | 
वित्रिधमणिगुहा विचिज्रधातुः 

फनिदपि पवंतिका विहारहेतुः || ८५ || 
216 

केकानिनादखुभगाः सदासंत्रासिताहयः | 
ताण्डनेन तदुहैशान्मण्डयन्ति हिखण्डिनः | ८६ | 
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2168 
मन्लः। विलम्बिनो यत्र तटद्रमा वपु- 

(विलोकयन्ति प्रसवेक्षशेरिव | 
समं दिदान्तः कणटंसभूषणा 
कानरिदधतरेत्पुत्करिणी मनोरमा || ८७ || 

2169 
नियोदःसलिलां खुखावतरणां तीरेषु पुष्पद्रुमां 
कृ जदृक्षतिरंगमां सतरणीमत्यायतां दीर्धिक्राम् | 
कुयौत्त्र समुरसन्कमचिनीपन्नाङकरद्यामतां 
दयामालेत्रनमदल्िकां विदधतीं नीलोत्पन्ानि क्रलित् ||८८|। 

2170 
उपव्रनमित्र वारिमध्यमभरं 

विमर्लया प्रतिबिम्बितं दधाना] 

दराशिकरनिकरेण पूरितेव 
क्रचिदुपनेयपयाः खुखाय वापी || ८९ ॥ 

वा 

मध्ये तस्मिन््दिदिरष्ठिसवरिरपर्यि चेदम प्रवार्न 
गृढोपान्तं खरभिकुखमेः वाधिभितेख्दासः | 
स्थनि स्थने स्फटिकधवन्रं मण्डपं मण्डना 

कुयौरकस्मिन्नपि च कदरलीमन्िरं मन्दवायु }} ९० || 

2142 
€ [त् 

कऋनरिदपि कूपं कुयादुपवनरेदो खमृष्टसलिरभरम् | 
व, 

. प बद्धं पप्राणसंचयेः परितः || ९९। @ क [ र 

स(सतस्छसकख[वट् 

2173 
अच्छनमस्तोरीरः सनागकोशातकामरुकचर्णिः | 
कनकफल्समायुक्तेः कूपे योगः प्रदातव्यः || ९२॥| 

41 
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2104 
कलुषं कटुक लवणं (रसं 
सलिले यदि वाडुभगन्पि भवेत् | 
तदनेन भवत्यमलं षुरसं 
सखुगन्म्ि गुणैरपरेथ युनम् || ९३॥। 

अथ कूपाय भूमिपरीक्षा। 
2175 

पातालादृष्वेगमाः शिराः प्रसपेन्ति सवतो दिक्षु | 
ीरस्य भृमिमध्ये ज्ञात्रा ताः कल्पयेत्कूपम् || ९४ || 

2176 
यद्वि वरतसोम्ब्ररहिते दे हस्तैखिभिस्ततः पथात् | 
सा पर्ष तोयं वहति हिरा पञचिमा तत्र | ९९॥ 

2174 

(+ द्मपि चाधपरूषे मण्डकः पाण्डरो दि मत्पीता | 
५ 

पुटभेद्क् तस्मिन्पाषाने भवति बहुतोयः || ९६ | 

2178 
जम्मू ब्रह्मस्य प्राग्वरल्मीको यदि भव्रेत्समीपस्थः | 
तस्मादृक्तिणपा् सलिलं पुरुषद्रये साधु || ९७॥ 

219 
अधपुरुपे च मरस्य पारातव्रतसंनिभश्च पाषाणः | 
गृद्धवति तत नीला दी कालं च बहुतोयम् || ९८ ॥ 

2180 
वल्मीकोपमिनायां निगुण्डयां दक्षिणे करत्रयोन्माने | 
पुरुषद्रयेन पादे भव्रति जलं स्वादु चाशोष्यम् || ९९ ॥ 

2181 
रोहितमत्स्यो पनरे मृत्कपिला पाण्डुरा ततः परतः | 
सिकता रकग क्रमेण परतो भवस्यम्भः || ९०० || 
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2182 
पर्वण यदि बदयों वल्मीको दृदयते जलं पथात् | 
पुरुषेखिभिरादेरयं भेता गृहगोभिकाधरनरे || १०९ || 

2183 
सफला वा बदरी चेहिदयपरस्यां जरं ततो भव्रति | 
पुरुषत्रये सपादे भवति परं दुन्दुभेभिह्नम् ॥ ९०२॥| 

2184 
काकोद्म्बरिकायां वल्मीको दृरयते शिरा तस्मिन् | 
पुरुषत्रये सपद पथिमदिक्स्थाच सा वहति || ९०३ ॥ 

2185 
आपाण्डुरा च मृत्खा गोरसघत्रणेश्च भत्ति पाषाणः | 
पुरुषार्धे कुमुदनिभो दृष्टिपथं मूषको यति | १०४ || 

2186 
भासन्नो वल्मीको दल्लिणपाश्च विभीतस्य | 

क्षि अध्यर्धं भवति हिरा पुरुषे ज्ञेया दिशि प्राच्याम् ||१०९५॥। 
2187 

तस्मरेव पञिमायां वल्मीको यदि भत्रेद्धस्ते | 
तत्रोदग्भवति हिरा चतुर्भिरधोधिक्रैः परुषैः || ५०६ ॥| 

2188 
शवेतो विश्वंभरकः प्रथमे पुरुषे तु करट्भूमाभोक्मा | 
अपरस्यां दिशि च शिरा नदति त्रधत्रयेलीते || १५.७५ || 

2188 
सकुराः सित एतस्यां वल्मीको यत्र कोविदारस्य | 
मध्ये तयोनरैर्धपन्चमेस्तोयमक्षेभ्यम् || ९०८ |] 

2190 
 प्रथमपुरूषे भुजंगः कमलोदरसंनिभा महीं रक्ता | 
करुविन्द्क पाषाणा निद्भान्येतानि चन्यानि |} १५०९ || 
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। 2191 
सर्वेषां व्रक्षाणामधःस्थिते दहरे यदा पदमरेत् | 
तस्माद्धस्ते तोयं चतर्मिरभीधिक्रेः परुषैः | १९१० || 

2192 
उत्तरत मधरुक(दहिनिरयः पथिमोत्तरे तोयम् | 
परिद्व्य पन्चहस्तानघाषटमपीरुषं वाच्यम् | ११९ ॥ 

2198 
अहिराजः पुरुभस्मिन्पध्रम्ना धात्री कुलत्थवर्णोदिमा | 
मारेन्द्री वरडति जिगा भव्ति सफेनं मदा तोयम् ||९९२।। 

2194 
सपात्रासः पथाद्यदा कदस्वस्य दक्षिणेन जलम् | 
प्रतो स्तत्रितय्राखद्धिः पुरूवेस्त्रीयेनः । ९९६३ || 

2195 
वल्मीकसंवृतो यदि ताले वा भवति नाठिकिरी वा | 
पश्वाखद्धिरस्तनरेयनुर्मिः शेरा यस्य || ९१४ ॥ 

2196 
अठमःतकस्य व्रामे बदरी वा दृद्यतेहिनिलयो वा | 
पडड़िहदग्वास्य करेः साव पुरुषत्रये तोयम् | ९९१९ ॥ 

219प 
कुमः प्रथमे पुरूष पाषाणो पुसरः; ससिकता मृद् । 
आदौ शिरा च यास्यां पूर्वोत्तरतो द्वितीया च || ९९१६ ॥ 

2188 
जलरिते यदि ठेदो चिह्नान्यनुपजानि इदयन्ते | 
वीरणदरूत्रा हरिता यत्र हि तस्मिञ्कुं पृरूषे || ९९७ | 

2189 
(तिलन्ताम्रातक्रत्रसणक्रभद्टातकविल्वनिन्दुका ङो लाः |` 
पिण्टीरगिरगापा्जनपरू्पका वस््लातिबलाः || १९८ || 
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2200 
एतैयदि उल्िग्धैवेल्मीकरैः परिवृततास्ततस्तोयम् | 

> क क 

हस्तेलिभिरुत्तरतथतभिरर्धन च नरस्य || १९१९ | 

2201 
अतृणे सतृणा यस्मिन्सतरणे तृणत्रजिता मदी यत्र | 
तस्मिञ्डिर। प्रदि्टा वक्तव्यं वा धनं तत्र || १५२० | 

2202 
कण्टक्यकण्टकानां व्यस्यासेम्भलिभिः करैः पञ्चात् | 
खास्त्रा पुरुषत्रितयं त्रिभागयुक्तं धनंत्रा स्यत् || ९२९ || 

2208 
वृक्षस्थेका ताखा यदि विनता भवति पाण्डुरा वा स्यात् | 
विज्ञातव्यं राखाप्रतठे नीरं त्रिपुरुषं त् | ९५२२ 

2204 
9. क क~ (न फलकुखुमतिकारो यस्य तस्य पतत्रं हिरा त्रिभि 

भवति पुरुषे्तुर्मिः पाषराणाधरः क्तिः पीता | 
2205 

यदि कण्टकरहीना स्यान्निदिग्जिकरा दुभ्रपुप्पसंग्रुक्ता | 
तस्यास्तकेम्बु वाच्यं त्रिभिनरेरषपुर्पे वा || १५२४ ॥ 

2206 
खजुरी दहिरिरस्का यत्र भवेज्जठत्रिवजिते देर 
तस्याः पञिमभागे निर्देदयं चिपुरूयेवारि || १२ 

2207 
यदि मवति कर्णिकारः सितक्खमः स्यातपलारावृक्षो वा| 
सव्येन तत्र हस्तद्रयेग्ब पुरुषत्रये भवति || ९२६ || 

2208 
ऊष्मा यस्यां धात्यां पुमो वा तत्र वारि नरयुगले | 

निर्देष्टव्या च हहिग महता वारिप्रवहिण || ९२.७ || 

॥ > 

। 
५ ॥| ह # _। 
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2209 
यस्मिन्केत्रोहेदो जातं शस्यं विनाङमुपयाति | 
लिग्धमतिपाण्डुरं वा महाशिरा नरयुगे तत्र || ९२१८ || 

2210 
मरुदेरो भव्ति शिरा यथा तथातः परं प्रवक्ष्यामि | 
ग्रीवा करभाणामिव भूतलसंस्था हिरा याति | ९२९ ॥ 

2211 
पुर्वोत्तरेण पीलोर्यदि वल्मीको जलं भवति पश्चात् | 
उत्तरगमना च शिरा विज्ञेया पज्चभिः पुरूषेः || १२३० || 

2212 
नित ददर आदौ मृत्कपिला तत्परं भवेद्धरिता | 
भवति च पुरुषे वामा तस्य तके वारि निर्देरयम् ॥१३१॥। 

2213 
बदरीरोहितवृक्षौ संष्क्तौ चेदिनापि बरल्मीकात् | 
देस्तत्रयेस्बु पथाखोडराभिमौनवेभेवति || ९३१ || 

2214 
खरसं जलमारौ दक्षिणे शिरा वहति चोत्तरेणान्या | 
पिष्टनिभः पाषाणो मृच्छता वृधिकोधनरे । ९३३ ॥ 

2215 
सकरीरा चेद्रदरी तरिभिः करैः पथिमेन तत्राम्भः| 
अ्टददभिः परूपेरेरानी बहना च शिरा || १३४ | 

2216 
ककुभकरीरावेकत्र संयुतौ ककुभविल्वौ वा | 
हस्तत्रयेम्बु पञान्नरैभवसत्येकवित्या || ९३९ ॥ 

2217 
वल्मीकमुधनि यदा दवौ दभो पाण्डुराः सन्ति| 

© 

कृपो मध्ये देयो जलमत्र नरैकविरास्या | ९२३६ || 
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2218 
मरन्थिप्रचुरा यस्मिञ्द्ामी भव्रेदुत्तरेण वल्मीकः | 
पथात्पज्चकरान्ते दाताधसंख्यैनरेः सलिलम् || ९३७ ॥ 

2219 
जम्बु जिवृता दयामा शिशुमारी शारिवा शिवा दृ | 
वीर्यो वारा ज्योतिष्मती गरुडवेगा च || ९५३८ || 

2220 
सूकरिका मषलता व्याघ्रपदा तेति य्येनिल्ये | 
वल्मीकादुत्तरतः करेलिपुरुषागतं तोयम् || ९३९ || 

2221 
एतदनूपे वाच्यं जाङ्गलभूमौ च पन्चभिः पुरैः | 
एतैरेव निमित्तेमरुभूमावष्टमिः कथयेत् || ९४० || 

2222 
एकनिभा यत्र मदी तृणतसरुत्रत्मीकगुल्मपरिदहीना | 
तस्यां यत्र विकारो भवति धरित्र्यां जले तत्र || १४९ || 

2228 
हस्तो मघानुराधापुप्यधनिषशोत्तरा्च रोहिण्यः | 
रातभिषगित्यारम्भे करूपानां शास्यते भगणः || १५४२ || 

2224 
आम्नेये यदि कोणे म्रामस्य पुरस्य व। भव्रति कूपः | 
नित्यं स करोति भयं दाहं च समानुषं प्रायः || १४२ || 

2225 
तनैकतकोणे बालक्षयं च वनित्षियं च वायव्ये | 
दिदयैरान्यां मीतिः शेषास्तु शुभावहाः कूपाः || १४४ || 

2226 
या मेदिनी काडकुदौथ युक्ता 
नीला च मृद्यत्र सद्राकेरा च| 
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तस्यां प्रणीतं सुरसं च तोयं 
कृष्णाथवा यत्र च तिक्तम॒त्स्ना | १४५९ || 

222 
सराकराभा तु मही कषायं 
षार परितज्री कपिला करोति । 
भापाण्डुरायां लवणं प्रदिष्ट 
मिट पयो नीकत्रखंधरायाम् | ९४६ ॥ 

अथ पोषणतिधिः | 
2228 

फलटकुखुमसंपदुचिता रोपणतो भवति केवठान्न यतः | 
पोषणविभिमथ संमतमनोकहानामतो व्रध्ये ।। १४७ || 

2229 
खरविल्वलकचाः सितसषपेण 
पिण्याक्रतश्च तुषवारिवरोन चाम्राः | 
ठेरावता निनुलपत्रनरोक्षणेन 
स््रीहिमांससरिरेन च यान्ति वृद्धिम् || ९४८ || 

2280 
पराचीनामलकतरोः प्रिया हि माषाः 
सीराम्भो दितमिद् वारनिन्दुकानाम् | 
प्रीयन्ते यत्ररजसा त नालिकेरः 
सर्वषां भव्ति र्वि निघ्चभूमौ ॥ १५४९ |; 

2281 
कुर ङ्किटिसारङ्कशगालाश्चदिमेदसा | 
कथितेन सदुग्येन पन्नपह्यववरारिणा | 

७ क अ करृतसेको भव्रेदाशु सदकारोतिसौरभः | ९५० || 
2232 

मृतक्रुणपत्रचावराहविष्ठा- 
सरकमतीव खखाय दाडिमानाम् | 
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कथितमथ कुलल्थनचुणेकं बा 
जलमपि वृद्धिकरं सदा शफयाः || १५९१ ॥ 

2283 
यलिफलारफरीधुतलिपर 
घुषिति भ्यफलत्रयभविः | 
आमफकेरिह दाडिमराखी 
तालषलानि विडम्बयतीव || १५२ ॥ 

2234 
दधिमस्तुकाज्निकखुराबदरी- 
तिठमेथिकाकुणपसीधुपयः | 
फलिनीकदम्बकरिकेसरका- 
न्कुरूते खगन्धिबहुपुष्पयुतान् | ९९५३ || 

2285 
परियङ्गगुज्जाफलनिम्बपिप्पली- 
चचराहरेद्रातिकसभरषेः सनै: | 
घ॒ताश्चकणाम्बु त्रिलोद्य पायये- 
त्सचस्पके नागतरौ खवृद्धिदम् | १५४ (| 

2236 
सिक्ताम्भोभिः परठ्लतुषयोः कुक्कुटानां पुरीषं 
मुठे दत्त्रा सकरुसुमफला गोस्तनी वृद्धिमेति | 
स्कन्धन्यस्तैः पनसतरवोप्याडा पाञालभारे- 
मृादग्रं दधति च वचावारिसिक्ताः फलानि । ९५९ || 

228प् 
सविगडक्षीरमधुपचारं 
दत्र निषिक्तो च कपित्थविल्यौ | 
पीयुषकरल्पान्यतिमांसलानि 
फ लान्यनस्थीनि सदा दधते || ९९६ || 
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2238 
क(उालतिकीदलशिफाक्रथितामिषाम्भः- 
संसेचनाच सुकणारजसा च युक्तः | 
रज्परांपचारमथ भूपजलाभिक्िक्तः 

रोभां विभति नितरां कुषमेमभूकः ॥ ९९५७ ॥ 

2239 
तिलग्हटमवुकम वृमि(मभितजलकेकतर्षिता बदरी | 
क्ण्पैरूुपनितमुला फलति कलं शकेरामधुरम् || १९८ 

2240 
भनडकासूकरवतरिडिड्ग- 

(केण्वोपचारेण च बीजपुरः | 
भयोश्रमृल्लाविर वारिसिक्तः 
फलानि पत्त सुबहूनि राश्रत् || ९९९ ॥ 

2241 
चुध्िककण्ट्कवरिद्धाः खुरभाोधृतवपिता हि निखिरलताः | 

मपक्र फालव्रमाभिः संतिक्ताः स्युः फनैरमम्राः || ९६० || 

2242 
सुर।(भेनरनिपेकतो निदाघे 

कुणपनटेन न केतकी निषिक्ता | 
नलधरसमत्रे सुगन्धरस् ची- 
च यनिचितानि विभति पह्वानि || ९६९ || 

2248 
यस्य कस्यापि पुप्पस्य सौरमेणाधिवासितान् | 
मत्तिकाजक्रलान्मृने व्रक्षाणां बहरान्क्षिपेत् || ९६२ ॥ 

2244 
कुष्रपत्रसुरामुस्नानगसे रीर चणकैः | 
मि्ेतनाम्भता सेकान्मासं सोरभसंभवः || ९६३ ॥ 
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2245 
कल्माषदन्तिदन्तानां चुणीयुक्पट्ूमंभनतरा । 
प्रत्यहं पुत्विताम्भोजमण्डिता पञ्चिनी भवेत् || ९६४ || 

2246 
सिद्धाथः कदलीदलानि चछफरी विद्रोलमाज।रयो- 
रेतेषां समभागमाज्यसहितं चं तरूभ्यो (हितम् । 
दत्तं धृपत्रिरेपनोपचरणेराप्यायनं रोगह- 
च्छखाः पह्वयत्यलं मध्रुकररव्यालोलपुप्पच्छदाः || ९६५ || 

2247 
धूपो घ्र॒तस्य समदो यवत्रारिसेको 
नित्यं च दुग्धसलिलेः कुणपाम्बुभिवरौ | 
ङेपो त्रिडद्तिरुकनल्कक्रतः डिद्यनां 

वृद्धि करोति परमां खलु भृरुदाणाम् || १६६ ॥ 
2248 

अङो क्राथतोयेन भिञ्चिते घ्रुतमाक्षिकरम् | 
वसा किटिकुरङ्गाणामेतैः सिक्ता मदीरुहाः || १६७ || 

तरि 2249 _ | 
सिद्धाथकफलोपेताः सव्रेदा फलरोभिताः | 

जायन्ते पुष्पपन्नद्याः सच्छाया रोगर्वानताः | ९६८ ॥ 
2250 

य्ठीमधुकपुष्पाि सिता कुष्ठं समास्िकम् | 
निक्षिप्य गुलिकाः कृतवा मूके सव्रेज निक्षिपेत् | ९६९ ॥ 

2251 
दग्धसेक्तं च वृक्षस्य यस्य कुयोद्विचक्षणः | 
कलं सुनिधितं तस्य मधुरं जायते भरम् ॥ || ९७० || 

अथ कुणप्रजलम् । 
2252 

कर ङ्गकिटिमस्म्यानां भेषच्छागल्खङ्धिनाम् | 

मांसं म्रहह्यं यथालाभं मेदमन्नावस।स्तथा || १७१ | 
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2253 
तान्सवौनेकतः कृत्वा ब्रह्मी नीरेण पाचयेत् | 
संपक्रं हि क्तिपेद्धाण्डे तत्र दुग्धं च निक्षिपेत् | ९७२९॥ 

2254 
चूर्णीक्रित्य खलिर्देया तिलानां माक्षिकं तथा | 

स्वित्तांध सरसान्माषांस्ततचर दादु तथा || ९७३ | 

2255 
उष्णं जलं क्षिपेत्तत्र मात्रा नास्तीह कस्यचित् | 
पिकं स्थापिते भाण्डे कोष्णस्थनि मनीषिणा | 
कणपस्तु भवेदेव तरूणां पृटिकारकः ॥} ९७४ ॥ 

अय सरुविक्रित्सा | 

2256 
नराणामिव वृक्षाणां वातपित्तककफाद्वदाः | 
संभवन्ति निरूप्यातः कु यो तहोषनादनम् ॥ ९७९ ॥ 

225 
कीटजग्धेत्रिसंग्॒षटे वातभप्ने शनिक्षते | 
यकि छेदोपच्रारादिपीडिते च प्रथक्रिया || १७६ ॥ 

2258 
कृशो दीर्घो लघु रूक्षो निद्राहीनोल्पचेतनः | 
न धत्ते फलपुष्पाणि वातप्रकृतिकस्तरुः || ९७७ || 

2259 
भातपास्षहनः पाण्डुः राखाहीनो मुहयदि | 
अकालफलपाकी स्याच्छाखी पिन्तारमकः करः | १७८ | 

2260 
ज्लिग्धशाखादलः शाखी सम्यक्पु्पफलोज्ज्वलः | 
उतापरीतगात्स्तु कफवान्परिमण्डलः || ९७९ || 
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2261 
कटुतिन्तकषायरसैः पवनः पित्तं कटूष्णरवगाम्नैः | 
िगधमपुराम्लकवभैः शचेष्मा कोपं प्रयाति तरोः || १८० | 

2262 
उल्िग्धेः पिशितरसेः प्रयाति वातः 
उल्िग्धेमधुरहिमेजंकेथ पित्तम् | 
कटुम्नेरहिमजकैः कषायरूजिः 
सेष्मापि क्रमविदितेः प्रयाति नादम् || १८९ ॥ 

2268 
रोष्यं मन्थिः कुटिता बाताद्रृक्षस्य जायते | 
गोविडलोघ्रवसाकुणपजलेस्तज्नयो भत्रेत् ॥ १८२॥ 

2264 
दोषेयस्य विना प्रवालकुमय्लानिरविरूटं वपु- 
मुले तस्य तरोर्भवन्ति कृमयो यललाच तानुद्धमेन् । 
गोम्त्राज्यवि डङ्गःसकपतिकैरसिप्नः भरने स्ततः 
सिक्तः क्षीरजलेरुदेति सहसा धूपे भूपायितः || १८२ ॥ 

2265 
करच्छारग्धारेष्टसप्रपणतस्वचाकरतः | 
उपचारः क्रिमिहरो मूरमुस्तविउङ्गवान् || ९८४ | 

2266 
कणपजकपय्रोनिषिक्तमुलः 
सरसिजकन्दतिकलिप्तसत॑गातः| 
तर्रनठलदहतो बिभर्ति भूयो 
मरकतरङ्हरिन्ति षह्वानि | १८९५ ॥ 

226 
छक्षाकोद्म्बरत्वग्बुतमधुमधुरोच्छिष्टदुग्धर्विलिपिः 
स्तम्मैरुत्तम्भ्य रज्ज्वा परिककितिवपुः पुरितः छन्षमृद्धिः | 
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सिक्तः क्षीरेण भूयो जकभरिततलधण्डवातादिभम्नः 
स््रष्थो मृत्वराद्धिपायी कुषुमफलभराण्यातनोति प्रकामम् || १८ ६।| 

2268 
वृक्नस्यादानिदग्धस्य जीवनं चयृणु भेषजम् | 
घनोद्ीरमधूकेश्च मुह्वा माषा यवास्तिलाः | ९८७ ॥ 

2269 
पिष्टाः क्षीरास्बुसंयुक्तेः सेचयेत्तमभीष्णशः | 
स सक्रप्यायितः दीप्रं प्रकृतिस्थो भविष्यति || १८८ || 

2270 
जनयित्वा फलकुखुमं यः पुनरुपयाति वन्ध्यतां शाखी | 
स क्षीरः कुणपनङेमुयः सिक्तः फलत्येव || १८९ ॥ 

„ _ श्ण 
असिकतोत्यन्तनिषेकतञथ 
दाखाविश्योषं फलिनो निरूप्य । 
सप्ताहमात्रं शतमेव सर्वि- 
विडङ्गदुगधाम्नु निषेचनीयम् || ९९०॥। 

2272 
उन्निद्रता मत्स्यसगन्धिता च 
प्रत्रालहानिः सपिपीङ्िकात्वम् | 
त्वरग्भंङानाद्रारिक्रतादजीणो- 
तरोभत्रेत्तत्र चिकित्सनीयम् || १९९ ॥ 

223 
तन्मलदयूलं परशुप्रहरि- 
विसावितं दोषरसं निहत्य | 
तो द्राज्यजन्तुत्रतिकैः प्रलिर् 
म॒त्प्रितं दुग्पजकैर्निषिन्चेत् |} १५९२ ॥। 

2274 
ठाकररातिरगोक्षीर वारिसेकात्तथा तरोः | 
दोषः शास्यति वृक्षस्य केपधुपोपचारतः || ९९३ ॥ 



उपवनविनोदः ३३५५ 

2275 
प्रियद्कवरककारीतरेतसाजुनवल्करेः । 
क्षीरसिद्धेवलिप्रानां लावः दाम्यति शाखिनाम् || १९८ | 

अथ विचिचरकरणम् | 
2276 

वृक्षायुचैदफलं मनोहरं चाख्रतः सिद्धम् | 
नानाति घाननचिचं निलीकरणं प्रवक्ष्यामि | ९९५ ॥| 

2274 
खरभिखुमनोलब्धामोदां निधाय च मृत्तिकां 
पव्रखदिरयोः क्राथाम्भोिः सुगन्यिभिरक्षणात् । 
मलयजरजोलेपाद्धूपद्रूनस्य च भूरुहां 

त्र नति कुषम निर्मन्धानामतीव सुगन्ध्रताम् || ९९६ ॥ 
2278 

यवरतिलनिशापलाशेरुपनितमृखा तदम्बुसतिक्ता च | 
ज््रर्दनलोषममसक्रत्कपासी तृलकं सते || ९९७ ॥ 

2278 
ताल्मरीत्त्रभ्रिरानोटीत्रिकलकु8सी युः | 
सकृटलेपोपनारेण जुकरपक्षनिमं भवेत् || १५९८ ॥ 

2280 
मन्जिष्ठातिलयव्रषीतसारसर- 
जीवरन्वीदर सहितैमनःजिलाजैः | 

गोजाविप्रनुरपयःम्मतार्वालिप्ा 
कपासी प्रसत्ति तुल्कं खनीलरम् || ५९९ 

2281 
संपक्रेक्षुरसविदारिकन्दकविलिप्रमुलभागस्य | 

सि्तम्येक्षुरसेन च तरोरकाल भव्रेुसुमम् | २०० || 
2282 

तिलखलिविड ङ्ग गोमयविलाडतेक्षुर ससेचिनस्य तरोः | 

फलकुसुममकारभर मनोहरं फलति लोकस्य |¦ २०९१ 
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2288 
मप्रुय्टितिताकुषमपरपुत्पतिनिर्मिंतेः | 
मोदकरैग््छादिते मले निरस्थि स्यात्फलं तरोः || २०२॥। 

2284 
मप्रुककरुसुमगुन्त्रााकरोदुम्बराज्यं 
समधु निहितमन्तः कण्डमुत्कीये बद्भूा | 
उपरि च परिचिप्र वत्सविडुस्तरूणां 
जनयति फरमेतत्स्वादुसेकादनस्थि || २०३ || 

2285 
तत्कारनिहतस्योचेम्छागस्य स्कन्धचर्मणा | 

यद्धायां ब्रक्षराखायां फकलपाको न जायते || २०४ || 
2286 

करिवरमृदितवलीमुखनलक्रैमुरेषु कीलितस्य तरोः | 
संव्रन्सरं च यावकरितस्य कलानि जायन्ते || २०९५॥ 

2287 
यद्धा चमतणाभ्यां विडङ्खमधृदग्धरेपिताद्िख्य | 

ताला पयोम्बुसेकाचिरमपि पक्रं फलं धत्ते || २०६ ॥ 
2288 

मीनकरोलव्रस(मांसदुगध्रसेकेन पुरतः | 
सवर॑वीजानि साश्रयेमत्तिष्ठन्ति फलन्ति च || २०७ || 

2289 
भ दोतल सूकरशिशुमारवससु भावितं बीजम् | 
सद्यो रोहति निहितं मूमौ करकाम्भसा निक्तम् ||२०८॥। 

2280 
बीजम(मादिवृक्षाणां पक्रं मीनकरम्बनि | 
अ ौलतेलदुग्धाज्ये निहितं बृहती भवेत् || २०९ || 

2281 
भस्मन्यामेटितं शुऽ्कमुप्रमुद्धिद्यते सह | 
फलेनाशेषटेकस्य कृतकौत॒क मन््रसा || २९० || 

(र 
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2292 
एकर्विदातिवारेण कह्कुटस्याखजोल्षितम् । 
तत््षणाहयडिमीवीजं वधते फलति धुवम् | २५९ || 

2288 
मत्स्यकोलवसामांसचणक्क्षारभावित्तम् | 

यस्य कस्यापि वा बीजं ध्रुवं पुष्पफलं मतरेत् | २१५२ ॥ 
2294 

स्कन्धतः समन्ततः खुकरास्थिभिन्रटम् | 
कीलितो न संदायं नारामेत्यनाकदः || २१२ || 

2295 
कर्ल्थक्राथतोयेन तरूः पुष्पफलं त्यजन् | 

किंशुकाजुनतकांरीलवणाम्बृक्षणेन च || २५५ || 
2296 

नानावर्गैधटितं कन्दं कुमुदस्य सूत्रसंघरटितम | 
घतमधविलिप्रमुपे स्ते कुखमं तथाव्रभम || २१५८५ || 

2287 
मादिषकरीषमूत्रैमृदितविगुप्कं दिनानि ्रत्सत्| 
कुमुदफलनीजमुत्रं जनयति करवारविटपं तत || =^5 || 

2298 
कूष्माण्डवात(कपरोरक्राि- 
बीजं वस।भावितमुप्रसि्तम् । 
विरोधितायां भूति सव्रेकालं 
फलान्यनस्थीनि महान्ति घतते || २५.५१ || 

2298 
वातीकबीजं घुतमाल्िकाकं- 
विदहोषितं गोमयकिप्तरन्प्रे | 
बाठस्य रष्माण्डफलस्य नपे 
प्क्रादहीतं कितं महत्स्यात् || २१५८ || 
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2800 
मन्दारद्रमरन्प्रे या कौोष्माण्डी निगेता रता | 
मृद्धोमयधृते तस्मिन्तिक्ते एक्ति सा सदा | २९१९ ॥ 

2801 
सकराखग्वसासिक्त मङ्खोलतैकभावितम् | 
एरण्डनीजं कारज्न्ीफलं सुतेतिकौतुकम् | २२० |] 

2802 
खरतुरगत्रिग्नितेहिततापितया या शलाकया मूठे | 
तियेगिद्धा कदली फलति फलं करिकराकारम् | २२१ 

2808 
कोल शोणितमेदोभ्याम ्कोटक्रथितेन च | 
सिन्िता कदली सते दाडिमीकलमुत्तमम् |} २२२ 

2804 
नर मांसव्रसारक्तदन्तिदन्ततरिचूर्णितः | 
मिञ्रितेनाम्भसा सिक्ता रम्भा चूतफला भवेत् | २२१३ || 

2805 
अद्ोछकथितं स्विन्नं नृमांसं ऊगदुग्धयुक् | 
पिण्याकसहितं मूले सहकारस्य निक्षिपेत् || २२४ | 

2806 
व्राक्लाबह्टीसमाकारः सहकारः सदाफलः | 
जायते निधितं धत्ते सर्वेषामड्धतं यदि | २२९ ॥ 

230" 
दाशकुमाखग्मध्ये बहुभावितमाच्रजं बीजम् | 
रूढं सिक्तं दुग्धैः फलति फलं सवैकलेषु || २१६ ॥ 

2808 
कृमिरिपुयवयष्टीमधुगुडदुग्पत्रिलेपनेन निम्बतरूः | 
भवति जलदुग्धतिक्तः स्वरभावतिक्तोपि मधुरफलः || २२७ 
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2809 
बीजं नरपलाङ्खोलछतैरघ्विन्नं शुभं सदा । 
उद्गच्छति मृदा पृणमम्भः।सेक्तं करे क्षणात् ॥ २२८ ॥ 

2810 
अङ्कोतैकभावितमुषितं गोशकृति कुमुदकन्दमलम् | 
करकाम्बुकदेमभूते कले कुखमं समुदहति || २२९ ॥ 

2811 
गोकोठास्थिकरीवेस्तु दग्धे गर्ते विदोधिते | 
उप्रं च वालुकापूर्ण मूलकं गतेवद्धतरेत् || २२३० || 

2812 
इष्टकचिते समन्ताप्पुरुषनिखातेवटे तरुजातः | 
वामन एव हि धत्ते फलकखमं सवेकारमिनि || २२३१ ॥ 

अथान्नादिनिष्पत्तिक्ञानम् । 
2818 

फलकुखमपन्रनद्धि वनस्पतीनां विलोक्य विज्ञेयम् | 
सुर्भमत्वं द्रव्याणां निष्पत्तिश्चापि सस्यानाम् || २३२२॥ 

2814 
न्यमोधेन तु यवकास्तिन्दुकतरृद्धया च षको भवति । 
भश्वत्येन ज्ञेया निष्पत्तिः सवेसस्यानाम् |] २३२ 

2815 
जम्बुभिः स्थरमाषाः शिरौषवृद्धया च मुदनिष्पत्तिः | 
गोधूमा मधृकियववृद्धिः सप्तपर्णन || २३४ | 

2816 
करिण हस्तिकर्णर्निर्देदया वाजिनेोखकर्णेन | 
गव पाटलाभिः कदलीभिरजाविकं भवति || २३९५ | 

281 
आम्रैः सेमं भलातकेभयं पीलृभिस्तथारोग्यम् | 
खददिरदामीभ्यां दुर्थिक्षमनजुनैः शोभना वृष्टिः ॥ २३६ | 
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ध 2318 
पिनमन्दनागकृखुमः समिक्षमथ मारुतः कपित्थन | 

ननलेन(व्र्िभयं व्याधिभयं भवति कृटजन || ५२५७ || 
एते नानव्क्नायतदशास्न्य ॥ 

अथ खाक्रुनज्ञानम् ।॥ ८२ ॥। 
2819 

दृष्रा दान््रसमृटानन्भव्रसिदि च लोकतः कृत्वा | 
आरभ्यत मयेदं गकरुनज्ञानं सतामथ || ९ || 
| 28320 
ये जन्माद्ाभाकाभं तिवरृणने कालिवरापि प्राणिनां 
व्रत्याप्रं निशितं नगच्रयमिदं येभ्यो त्रिना क्रिचन | 

जानं भूनमविप्यभापिविषयं विज्ञायते न स्फुट 
धिश्ान्मेयकर्गम ज्यति राकृना अभ्यासभास्व्रस्मभाः || २॥ 

2321 
सामं लानि विदधाति मृत दःगवमेकान्तरौद्र- 

मायुदढाध मरणमथवा सवकामाथसिद्धिम् | 
ये संमामे वरिजयमतलं गद्गदा यरे च व्रक्तु 
तषां भवं क इ व्राकरुनानां प्रगल्मोस्ि मत्यः ||३ || 

अन उाकुनविवृनिः | 
2822 

तिविधरमिहे भ्रति गकुनं सिज्रिकमागन्तु जाद्भिकं चान्यत् | 
कर त्वापित्रासनाद्यं यदीयते क्षिजिकं तत्स्यात् || * || 

2823 
स्थानस्थानां दानं यरि कष्माह्िग्वभागतो भवति | 
रान्तप्रदीपत्रभदाग्यक्तफल प्रथितमागन्तु || ९ ॥ 

2824 
सव्यापसव्यसंमुखप्र्ठषु म्रम्यवन्यसत्त्रानाम् | 
दाकुनं स्वरगतिनेष्टाभात्रैः पथि जाङ्किकं नाम | ६ || 
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2825 
पोतका पिङ्गला काको जम्बुकी भषणस्तथा | 
पत्चेतान्युत्तमान्याहः द्राकूनानि मुनीश्वराः || ७ || 

2826 
चत्वारि प्रक्तनान्याहद्॑विज्ञेयानि तन््रतः | 
बोधो भषणस्तेषु तेन प्वै स कथ्यते || ८ || 

282" 
प्रच्छादाकुनं वच्मि श्वानं मुक्करा्र नान्यसत्त्रस्य | 

छ = क प्रकटं सुलभं च यतो नैवोषैधमस्ति किचिदपि ॥ ९ ॥ 

अथ दषैविकरक्नम् । 
2328 

अथोच्यते इवानस्तस्य सारं 
सारः समस्तेष्वपि राकुनेषु | 
विस्पष्टचेष्टं शुभलक्षणं च 
शुभाशुभं प्राक्तनकमेपाकम् || ९० || 

2329 
त्रिमद्यकः दाकुनराखरदक्षो 
व्रिशुद्धबुद्धिः सतताभिगरुक्तः | 
यथाथेवादी शुतिरिङ्धितज्ञो 
भव्रेरिदाचायेपदाधिकारी |॥ १९] 

2830 
श्चश्चानमल्युभषणाः कौलेयककपिलजागरूकाश्च | 
मण्डलककरयक्षाः शुनकः सरमाखतस्याहाः || ९२ ॥ 

2381 
श्वेता द्विजाः क्षत्रियका रक्ताः 
पीताश्च तैरया असिताथ द्राः | 
विमिश्चत्रणोः शुनकास्तथेह । 
भवन्ति नानाविधक्रारूसंज्ञ(: || १२|| 
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. 23382 
स्वस्वजातेस्तु पृच्छायां प्रष्टव्या इति केचन | 
सत्यं ब्रूते यथा कृष्णस्तथान्ये न मुनेमेतम् ॥ ९४ ॥ 

॥ 2338 
जाचायेमानीय शुमेद्धि कायं 
चेष्टः युग्मं शुचिर चधिव्वा | 
क्षीरेण भोज्यं भषणस्य तुष्टे 
दद्ात्कृमारीश्िद्युबान्धवेभ्यः || ९९ ॥ 

2884 
सवाङ्गकृष्णः परिपुणकायः 

चान्तो विरोगस्तरुणो बलिष्षः | 
अवामभागानतपुच्छचेषटो 
बिभर्विं शुद्र नखविराति यः | ९६ | 

2335 
तं सारमेयं पुरुषोधिवास्य 
विग्धास्य धुत्वा लपयेहिनान्ते | 

दुङ्ाम्बरस्तां रजनी व्रती स्या- 
दलेन कुयोस्सकलं समन्तम् || १५७ || 

अधिवासनम् । 
2386 

मन्लः | ॐ भुनकोत्तमास्मिन्क्मेणि मया 
पिवासितोसि सत्यं ब्रूहि स्वाहा | 

इत्यात्महस्तं शुनकस्य शिरसि पृत्वाभिमन्लयेत् । 
2387 

ततः प्रभाते नवगोमयेन 
जिहस्त मातरं चतुरसकं च | 
चौ मनोज्ञे विजने विदध्या- 
द्रातले मण्डलकं विद्युद || ९८ ॥ 
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28338 
गौर इन्द्रोरूणो वहियेमः क्रव्याच मेचक | 
इुश्रः पारी च हरितो वायुधित्रो धनेश्वरः || ९९ ॥] 

2889 
विकादः शाम्भुरित्येते कायो अ्टदलाम्बरजे | 
पिष्टातकमयाः सर्वे निजकाषश्ठां समाभ्रिताः || २० | 

2340 
्रष्टाचा्थै तु तस्पुजां कुयौस्पुष्पादिभिस्तथा । 
प्रणवािनमोन्तेथ मन्तरस्तन्नामनिर्भितेः | २९ ।। 

2841 
यस्लोचेनीयो विषधिनात्र मध्ये 
पे्टं युग्मं च ततः कुमायौ | 
पकेन देयथरुणो पहार - 
षैतद्ुतोभ्याश्चतदेवताभ्यः || २२९ | 

2842 
हविः समुद्धृत्य चरोस्तथान्य- 
स्कुयोच पिण्डं शुनकाथेमत्र | 
ततस्तु पुजां विदधीत मध्ये 
यत्तस्य मन्तरैरभिलिङैरमीभिः ॥ २३ || 

2348 
मन्त्राः । ॐ मण्डलाय स्वाहा । इति चन्दनम् । 

ॐ# भद्युकाय स्वाहा । इति पुष्पम् । 
ॐ कपिलाय स्वाहा | इत्यत्षतान् | 
ॐ यक्षाय स्वाम । इति पूषम् | 
ॐ विनते स्वाहा | इति दीपम् । 
ॐॐ ऋतुकालाभिगामिने स्वाहा] इति फलम् | 
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3ॐ# बलिभोजनाय स्वाहा | इति नैवेयम् | 

ॐ स्वामिभक्ताय स्वाहा | इत्यध्येम् । 
इति मध्ये मण्डलस्य यक्षपूजा । 

2844 
तत आनीय शुनकं स्वच्छं कृत्वा निजं करम् | 
निधाय मस्तके तस्य मन्लमेनं ततो जपेत् ॥ २४ || 

2845 
मन्लः | ॐ कृतज्ञ एद्येहि ॐ राजिजागर रएयेदि 

3‡ दिव्यज्ञानिन् रएद्येदि ॐ प्रत्यक्षवचन एद्येरि 
ॐ अहिजिहाय एदयहि ॐ स्वल्पप्रिय एद्येहि इम- 

मधे गृहाण सस्यं ब्रहि त्रुहि स्यं स्वाह | 
इति शुनकाभिमन्लणम् | 

2346 
ततो नरो निजं कार्यं निधाय हदयेलिलम् | 
हविःपिण्डं समादाय मन्तरं जघ्वावनी न्यसेत् || २५ || 

284" 
मन्लः | ॐ नमो भगवते शुनकोत्तमाय मदादाकुन- 

गम्भीर शब्दाय प्रजापतये कतुकालाभिगा- 
मिन् रीप्रमेद्यष्ि बलि गृहाण मम चिन्तितं 
काथे सत्यै ब्रुहि बूहि ॐ हुं फट् स्वाह। | 

इति बलिनिवेदनम् । 
2348 

अब्दायनतुष्वथ मासपक्ष- 
दिनानि कार्येप्यवधी विदध्यात् | 
हीनावधिर्येन भवत्यसत्यः 
सर्वोपि लोके दाकुनो गृहीतः || २६ || 

2348 
एवंविधे भावि न वेति नित्त 
निवेदय काथै भषणं विमुन्चेत् | 
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संभक्ष्य विण्डं स्थिरतां गतस्य 
चेष्टगदिकं तस्व निरूपणीयम् | २७ |] 

अथ भरूपतित्वप्रञ्चचेष्टाः ! 
2350 

कण्डूयमानः खलु दक्षिणेन 
दस्तेन भारं भषणो ददाति { 
भभाचिनम्रीकरतराजचत्र 
र{ज्याभिशेके दरपटबन्धम् || २८ ॥ 

238 
करेण कण्ड्यति दक्िणिन 
यक्षो यदा वामकररं तदानिम् | 
भभूतमातङ्गषटासमृद्धं 
ब्रूते समन्ताल्छथिवीपतित्वम् || २९ ॥ 

28852 
उद्काट येहन्निणमन्ति यक्षो 
हस्तेन मूदह्रत्यथ दल्षिणेन | 
यस्याभिषेके स भवेस्स्वराक्त्या 
्ितीखलक्षेस्तितपादपश्यः | २० | 

2352 
कौलेयको दस्षिणकणेदेशं 
करेण कण्डूयति दल्षिणेन | 
खदा तदा जल्पति गीतवाद्य- 
विनोद युक्त प्रथिवी पतित्वम् ॥ ३९ ॥ 

2384 
कण्डूयते दक्षिणपाणिना चे- 
त्ख सारमेयो वदनं तदानीम् | 
भक्तेः प्रभूतेः सह भूमिपाङे - 
भोज्यानि भक्ष्याणि चिर भवन्ति | २२॥ 



३४६ दा ङ््धर्पट तिः 

2855 
वक्षो कण्डूयति दक्षिणेन 
श्रा पाणिपादेन भवेत्तदानीम् | 
तुरंगमातङ्ख महिष्यजादि- 
वादित्रसंपत्सहितं नृपत्वम् | ३२३ || 

2856 
यद्। दल्षिणपादस्य नवैरटिंखति मण्डली । 
लठरं स्वं तदा तस्य लम वक्ति महत्तरम् || २३४ ॥ 

235 
परयति जिघ्रति विलिखति कण्डुयति कृषति मार्ट परिकठेडि | 

दक्षिणतोथ वलित्वा दक्षिणमङ्ग शुम ख्यातम् || २९ | 
2858 

दक्षिणकटेन देते दक्षिणचरणेन मृजयत्यथवा | 
उपविशति दक्षिणेन च पार्न शा हिवं श॑सन् || ३६ ॥ 

2359 
मेदति शुभप्रदे भयते शान्तां दिशं प्रदेशं च | 
अधिरोहति शय्यासनवेदिप्रासादहम्यौणि || ३७|| 

2860 
दक्षिणं चरितं नस्य ज्ञेयं सवै शुभावहम् | 
वामा गतिवोमचे्टा सवानथोय केवलम् || ३८ ॥ 

2361 
जम्भणवमनपलायनचिन्ता निद्राङ्गभङ्गतनुकम्पौ | 
मुधेञ्नवणविधुननतनुचवेणकासहिक्षाथ || ३९ ॥ 

2862 
भस्मोद्ूलनलोठनखननाक्रन्दनभक्ष्यपरिदाराः | 
रोदननेत्रनिमीलनदषदाम्रहभास्करालोकाः || ४०|| 

2868 
दीप्रदिगाञ्चयमीतिविश्नामोक्षादिकं च यदीप्रम् | 
निन्द्यं शान्तप्रभे दीपिप्रभे भयं हन्ति | ४९१ ॥| 



काकुनल्लानम ३७७ 

2364 
दिक्चे्ितस्थानगतिस्वरागश्याः 
पन्चेह दीप्ताः खलु पन्च रान्ताः | 
अन्येष्वपीमे दाकुनेषु भा 
निमित्तविद्धिः परिभावनीयाः | ४२ 

2365 
भवन्त्यवामा यदि चामतथ 

चेष्टाः समस्ता न गणो न दोषः | 
कौरेयको यास्त्वधिकाः करोति 
करु तदुत्थं प्रतिपादनीयम् ॥ ४२|| 

2366 
महोदयं पञ्चविधेन पुंसां 
शान्तेन राज्यं वितरत्यवदरयम् | 
पन्चप्रकारेण पुनस्तदेव 
दीप्रेन यक्षो हरति प्रसद्य || ४४ | 

अथ कन्यां वरप्रः । 
236 

वरस्य कन्यावरणोव्यतस्य 
कमारिकायाः पतिमथयन्त्याः | 
चा ख्यायतेन्योन्यपरीक्षणाय 
क्रमेण चेष्टा सरमाष्तस्य || ४९ || 

2368 

यौकेयक्रे दस्िणनेशिते स्या- 
त्कन्या विवाह्य नतु वामनेष्टे | 
चन्या समं केलिरते खेन 
तयोड्या साषमहानि यान्ति) ४३६ 
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23689 

रा चे्रस्याभिमुखं समेति 
तदान कन्या किरु सा विवाद्या | 

यक्षः सम््रजिच्रति यथ डुन्या 
योनि रू कन्यां क्षतयोनिमाह || ४७ ।। 

अथ वरार्थं कन्याप्र्चः | 
2370 

प्रे वरां विदिते कुमार्या 
स्याहयामचेष्टो ज्रुभदो न चान्यः | 
मूत्रं च शुन्या उपरि प्रक्लुवे- 
नत्रुते सपत्नीं भषणो भवित्रीम् |} ४८ ॥ 

2877 
मूश्रं निजं लेटि दिशं च वामां 
प्रयाति तस्यां दयितोनुरागी | 
संमाजेयन्वामकरेण जिहां 
व्रवीति भोगप्रियतां वरस्य || ४९ 

अथ वषोप्रस्चः | 
2342 

वषानिमित्तं शुनकोत्तमस्य 
चेष्टा विशिष्टा विधिनोपदिष्टाः | 
याः राकुनक्ञानवि्ारदैस्ताः 
चओण्वन्तु शिष्टाः परमाथेपुष्टाः | ९० ॥ 

288 
वषानिमित्तं चुनकोत्तमस्य 
चेष्टाः प्रशासनाः खलु दक्षिणा याः | 
शान्ता या दीप्रतमा न दास्ता 
न बामचेष्टाः शुनकस्य ननम् |} ९९ 
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28¶्र4 
उदु(ट्च चेह्षिणमन्षि रीष 
नामि स्वकीयामथवाधिरूढः | 
शेते गृहस्योपरि जागरूक- 
स्तदाम्बुदोम्बु क्षिपति प्रभृतम् || ९२॥ 

2875 
जुम्भां भरकुवेन्गगनं विलोक्य 
यो जागरूकः कुरूतेभ्पातम् | 
स॒ जल्पति प्रावुषमम्बुपुर- 
छतावनि सवेसमृद्धिसस्याम् }} ५९२३ ।। 

2878 
निगेत्य तोयादधिरुह्य पाटीं 
कौलेयकथेिधुनोति कायम् | 
तत्रिितं प्रावषमम्बुकाठे 
कृुषीवलग्रीतिकरीं करोति }¡ ५९४॥ 

2877 
उञ्यं प्रदेशं भषणोधिरुद्य 
भषत्यभीष््णं रविमीक्षमाणः | 
यदा तदानीमचिरेण वृ्टि- 
रम्भोदमुक्ता भवति प्रभूता || ५९ | 

अथ राज्ञोः शुनकयुगेन जयपरञ्नः | 
2878 

युद्धोद्यतयो राज्ञोः इ्युनकाभ्यां जयपराजयप्र भः | 
कतैष्यो विद्दि स्तज्नाभेष्टास्तु कथ्यन्ते || ९६ ॥ 

2878 
युद्धार्थिनोनोम युगेन राज्ञोः 
पृथक्पृथक्पक्षियुगं प्रकस्प्य | 
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मुञ्चेत्ततो यो बजि मत्ति जित्वा 
मध्यात्तयोस्तस्य जयो नृपस्य ।| ९७ ॥ 

2880 
यद्याददाते च बलिं मिरिस्वा 
सखेदान्वितौ भक्षयतो यदोमो । 
जयार्थिनः स्याच्नपयोस्तदोनी- 
मन्योन्यसंधानविधाननबुद्धिः || ५८ ॥। 

2881 
यन्नामकः धा प्रपलायनेच्छु- 
जयः स सत्रासं इतीद्धितन्तेः | 
यन्नामधेयः पुनरस्तदाङ्खे 
न तस्य राज्ञो भयमस्ति चित्ते ॥ ९९ ॥ 

2382 
मुश्चतो घुरघुरारवं यदा 
वाञ्छतो नखलु खादितुं किम् । 
मण्डलीकरतनिजास्पदान्नयौ 
वैरमेव न तद् भवेद्रणम् || ६०|| 

2383 
धानावुभावप्यभिभूय साक्षा 
दा परोश्राति बवलाद्रलि चेत् | 
धुवं तदान्यो नृपतिबेलिष्ठ- 
स्ती भूपती जेतुमुपैति तरणम् ।| ६९ ॥ 

2384 
मध्याहयोरेकतरेण येन 
शुना गृहीतो बलिरात्मरात्त्या | 
भाच्छिद्य भु भषणस्तृतीय- 

“च "री 

स्तस्यापरस्तत्र भवस्यरतिः |} ६२ 
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2385 
मध्यास्यो्मैण्डलयोस्तु येन 
नैवेयमेकेन गूहीतमुक्तम् | 
अङ् ततीयः प्रणयेन तस्य 
मिलस्यकस्माद्युधि तत्र भिन्रम् || ६३ ॥ 

2386 
समञ्नतोयेव्यविकारभावा- 
त्समं त॒तीयेन शुना तदन्नम् । 
श्वानौ तदानीं समुवेस्यवदइयं 
राज्ञोस्तयोः संभिनिधायि भिक्रम् |) ६४|| 

अथेकेन दुनकेन राज्ञोः संग्रामप्रश्चः । 
23877 

धुवं जयोस्तीति यदातु प्रष्टे 
राज्ञोदेयो बुद्धिमता यथावत् | 
शानस्तु चेष्टां प्रकरोति शान्तां 
युद्धं भवेतत्तन्नृपयोरवरयम् || ६९ ॥ 

2388 
दिक्स्थानचे्टानिनंदेः प्रराान्ते- 
यथोत्तरं संगतवृद्धिकारी । 
चतुर्भिरेतैयेदि चान्तरत्नि- 
स्तदा न संधिन च संपरायः || ६६ | 

2889 
प्रदक्षिणादुन्तरमप्रदल्तिण 
यदा तदा संधिरनन्तरं रणात् | 
करोति धक्षो यदि तुष्यति क्रमा- 
तदा तु संधिः प्रथमं रणं तवः || &9 || 
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23980 
यक्षो भवन्नम्बरमीक्षमाणः 

कर्णी धुनोर्युस्पतति प्रधावन् | 
यो वापसपत्यथ सव्यगत्या 

स सांपरायमप्रदामाय राज्ञोः | ६८ ॥ 

अथासम्रामप्रभः। 
2381 

रज्ञो रणं नैव भविष्यतीति 
प्रे कृते यद्य्नुभा भवन्ति | 
चे्टाः समस्ताः सरमाञ्जतस्य 
भवेततद्ा(नीं समरोतिषोरः || ६९ 

2392 
दयुना निमित्तद्वितयं विरूद्धं 
शान्तं च दीप्तं च कृतं यदि स्यात् | 
मध्यात्तयोर्मिष्फलमादिभूतं 
फकलास्वितं पथिममामनन्ति || ७० | 

अभेकेन गुनकेनेव राज्ञो जयपस्नः । 
28398 

जयाय यक्षः कृतद्चान्तचे्टः 
भ्रदीप्रचेष्टस्तु पराजयाय | 
लोकान्धरुवं लोभयते नरेशं 
सवाहनामात्यपदतिदेकम् ।। ७९ ॥ 

अथ सरंधिप्रञ्चः। 
2394 

प्रशस्तत्चित्ते शनि शान्तचेष्टे 
संभिभेवेद्युदसमु तस्य । 
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पराङ्गखे वाथ पलायमानं 

भङ्गो भवेच्चैव भवेन्न संघः || ५२ ॥| 

अथ युद्धप्रन्चः | 
2395 

[दिक्स्थानतरेष्टानिनदेः पदीप्ा 

जयाय युद्धे नियमन वाद्धः | 
म एव रान्तः समरे कमि 

न्धं वेध तस्य पराजयं च || ५ॐ३ || 

अथ विविधमन्चः | 

2396 
ाभस्वररो यः शुभवेष्टिनः 
करोति मूत्रं च शुभप्रदे | 
> दत्यसावुद्यमिनां दिसं 

निःसंदाय प्रान्यधरनादिरभिम् || ५४ |) 
289१ 

उपस्थितः प्राक्रेतपुग्यपाका 
न्पुरः स्थित दक्षिणपाणिना स्वम | 
शिरः स्पृदोदन्षिणनेशिनो ता 

मो मण्डलो मण्डललाभदोमै। || ५५ ॥| 
2398 

उन्करासरिक्रारायनाद्गमङ्ग 

व्रिश्ठावमिश्रासविजुम्भगानि | 

वक्रं मुनोर्प्रान्मिपितां चदि 
दयते प्रदांसन्ति च वामनेष्टम || 9; | 

2899 
संमत्रय्रञ्ख। रमभगीयहदो 
मप मत्रामां रकितां प्रक्रुचन । 
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स्याद्वमेनस्याः सुतजन्महैतु- 
श्रष्टाश्च कन्याजननाय वामाः || ७ | 

2400 

श्रष्ठातरमिश्रासव्रिजुम्भणानि 
परस्वापन्ासाद्ःत्रमोटनननि | 

ग्रयाचरत्याद्यु नदा करोति 
प गभचत्याः लल गभेपातम् || ७< || 

2401 

[निनदः प्रान्ते 
येषु क्भान्कारा। 

| त् भवेत्पदं 
पु रत्नेषु जुभाय यक्षः || ७९ | 

> 
2 2 

हा ्् 

अथर गोभिप्रश्यः | 

2408 

प्र ।नमिन्ते श्रवणे विधूय 
संकोय्य गा्ाण्याखिखानि दोपे | 
कले यन्मत्तदपाति सोमी 

परेतनय्रात्रसभथ षणेन |] ८? ॥ 

2403 

अन्रामभागन यदा बकित्वा 

श्रा प्रृष्ठकण्डूतिमपाकरोनिं। 
नदद्धिं तत्रैव कृतान्तगेहे 

° गाभिभूतो नियतं प्रयाति | ८९ || 
2404 

पनःपुनदक्षिणम॒रूभागं 
विरक्तेः पन्चभिराह मृत्युम | 
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यमस्षये तत्क्षणमेव यक्षः 

क्षिपत्यवदय जठरावलेहान् !| ८२॥ 

2405 
वामाङ्क वामचे्टाथि रोगेप्रश्ने दुभावहाः | 
उ्यस्थाना्रयो तषा मूत्रसावेः इमः स्गनः।| ८३ || 

जथागन्तुकङाकरुनम् | 

लते प्राक्छुनकस्य दुभकत्रेटितानि। 
2406 

स्थानस्थितस्य यस्य धा देहं जिघ्रति रामदः | 
क याणक्रे मु्रयति भषना कसामदायक्ः || ८४ || 

2407 
दक्षिणेनाङ्किणिा कणं विनिषन्वृद्धिखचकः | 
मप्रणो विलिखंश्चक्षुः भरतिभुः प्रिययंममे | ८८ ॥ 

2.408 
उच्छीर्घ पदकं कृत्वा यदि दोते गुनस्नेदा | 
भागच्छद्रहछलभं वर्ति तद्रेदमन्यनिरादनि || ८& ॥ 

24.0४9 

दारभरदेदो जघनं निधष- 
न्पुजाहंपान्थागमनाय यक्षः | 
करोति तत्रोपविरो् पुंसां 
सद्खः जनेनाभिमतेन साषम् || ८५ || 

2410 
किप्तपुरितचतुष्कवि शोषे 
प्राङ्गणे च निव्रहैस्सरमानः | 
संपदं प्रवितरत्यतिबहीं 
तस्खनन्पुनरनथकगोसौ || ८८ || 
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2411 
संमाजनीं च कपौस णक सुपकड्तौ | 
शृरीत्वा संमृम्वेभ्येति तदहं पूयते धतः || ८९ ॥ 

2412 
व्ंध्रगायाः कमपि प्ररेरौ 
मन्ना स्प्ररन्यय्यवरीकते श्रा | 
ध्रुतं नदा तत्र महानिधान- 

सरतीति समिद्धः कथितं रहस्यम् || ९० || 
2419 

निवहः न्युभः गुन््रा व्रिघत्ते प्रवं यदि 

तर [ तादा त् कन्या शुभा सौ ख्याथभागभवेत् || ९ १ | 

2414 
रक्निणाद्धं यरा -यक्नः स्प्रदोहाक्षिणपाणिना 
तद्रा कद्धि विवाहार्थं वरिधत्ते चिन्तित्ताधिकम् || ९२॥। 

2415 
शठस्य भषणं प्रकय क्रीडन्तं कन्त सह | 
विवान्यने कुमारौ या सा सौख्य लभते तराम || ९३ || 

2416 
चन्द्रार्क प्रेष्य वरषौशु रौत्युः््रवदनो यदि | 
सप्रराजाद्राग्पिरं पति'यनि वदत्थदः || ९४|| 

2417 
नीरनी्थे तरस्थथटद्गं कम्पयते शुनः | 
ने वेडो घनां मेयवृष्धि वदनि भाविनीम् | ९९ || 

भथ दुनक्रस्यागुभचषटिनानि | 
2418 

गच्छतां दन्निणे यक्षो वामः प्रकिशतां मतर् | 
कराषकाणां स आख्याति कृषिकमे विधत्त मा || ९६ | 
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2419 
दिनकरराभिमुखो दिवसात्यये 
कृतरवः खलु कनुकभीतये | 
पत्रनदिग्वदनस्तु निदामुरव 
भत्रति चीरसमीरणभीनिटः |] ९५|| 

2420 
उ ग्व वक्ति भप्रन्निरीथे 

द्विजोपपीडां मरणं गवां च| 
कुमारिकाद्षणगभपात- 
वह्वीच्चि दान्ते शिवदिदटुखः स्यन् || ९८ ॥| 

24.21 `` 
प्रतर्दिनेराभिमुखोिटिग्मुम्त्ा 
भषन्तविधत्तनरचोर भीतम् | 

दिनस्य मध्येनलमृत्युभीति 
सरक्तपातं कलनं रिनान्ते।। ९९ || 

2422 
भषन्दिनेराभिमुखः प्रभाते 
म्रमस्य मध्ये नृपनाङानाय | 
सर्वो त्रिमुन्चन्यदि दृदयते श्रा 
सिद्धेपि कार्थ तदुपद्रवरः स्यान || ‰^८० || 

2428 
ऊध्वोनना भाम्करसंमुग्वीनाः 
श्चानो रुवन्तो मदते भयाय | 
एवं हि संध्यासमयेन्यदा त् 
निवौसकाः स्युनगरस्य तस्य || ९०१ || 

24.24 
मत्ताः हारद़तौ श्वानो रुरन्ति किन तेनिराम् | 
तदा न दूषणं तेषामन्यदा तु न शोभनाः || १०२ 
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2425 
मामं नदा(या खरस{रमेयाः 

दयन्यं विधातुं सहिता र्वन्ति। 
मरम भषित्वा भषणाः इमानि 
रुवन्ति नाश्चाय च मुख्यपुंसः || ९०३ || 

2426 
निष्कारणं यः प्रपलायते चा 
विरौति वा वारिणि योवतीय | 
म॒ताद्गरक्तस्थिमुखो रुगात- 
गहं विदोद्यः स च मत्यमाह || १०४ ॥ 

८५. 
रनत्यगार् य्रदि सारमेयः 
कुड्य तदा स्यात्वलु संपातः | 
गो्वप्रदेदो यदि गोपहारो 
धान्यस्य भूम यदि घान्यलभः | १०९ 

2428 
यदि श्वा निजपुंिह्धं पाणिप्रहणकमणि | 
नहि गीरीसमाप्यदा कलङ्कयति सा करुम || ९०६ 

2429 
क्रत्वा हिरो द्रारि बहिवेपुश्र- 
च्छा रोति दषे गहिणीं प्रपरयन् | 
तद्रोगदो वक्ति च बन्धकीं तां 
बहिमुखोभ्यन्तरकायभागः || ९०७ || 

2480 
खनित्वोपरि गेहस्य पुरीषं कुरुते यदि | 
जारस्यागमनं वक्ति पाश्चोद्धनिकयोषितः || ९०८ || 

2481 
किष कअ क 

गृहे प्रविरय चेदन्तं वित्षिपेत्कथयस्यदः | 

गृहिणी ते तदाप्य जारस्थैतदिचारय || १०९ ॥ 
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24.82 
तलि कोच्छीषके नित्यं अदि सेवति मण्डनः | 
जार प्रवेकास्तद्वेहे जाग्रते निति सवेदा || ११५० || 

2433 
मुसलोलूखले खपे सणं खट्रूं च कुकुरः | 
दत्वा रीर्षे स्वपति जज्नारमाण्याति नद्रहे || १९१ || 

24834 ॥ 

जम्भां कृत्वा नभः प्रेद््य मुत्चत्यश्रणि रौति वा| 
स्थान तस्मिनिदं ज्ञेयं विद्युत्पातो मावरेप्यति || १,१.२ || 

24.35 

यदि खा पललं कृत्वा मुखे नीरं विगाहने ] 
संगमो ब्रह्धिना सत्र दह्यते कथयत्यदः || १५३ || 

{24836 
गदीत्त्रा गोमयं गेदे विदान्गोद्रणाय सः | 

आत्मानं ददानि खादनस्थानं दयून्यं करोति सः || ५१५ || 
2437 

खर्योदये गह्वर च व्ह्धिभीत्परे रुवन्भवरेत | 
सरश त्रिवरादाय भव्रेडासनारौ पुरीषक्रन् || ५१“ || 

2438 
भृजद्रयं जिघ्रति सारमयः 
पसो भत्रेत्तस्करतरैग्योगः | 
मांसास्थिमध्याणि च भस्ममभ्ये 

स्याद्ोपयन्नञ्निभयं प्रभृतम् || ९५१ || 

2488 ` 
भषदभीक्ष्णं भवनस्थिताना- 

मावेष्टनं नेत्करुरुने कडाचित् | 

कौटेयक्रोवरयमुपस्थितं न- 
ज्ज्ञयं भयं बन्धनसप्रव्रत्तम् || ११.५४ || 
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24.40 
यस्य प्रातः सुस्थितस्य श्वद्रयं बहवाथत्रा | 
कुवन्ति ुद्धमीरानि तस्य स्प्राद्रैरिमिः सह ॥ ९१८ || 

2441 
नतुप्पध्रे राजमार्गे गोचत्सां कमयेच्छुनिः | 
नत्र भीति प्षमाख्याति स मासनैतर त्रैरिणाम् || ११९ 

24.42 
विरन्नस्थमुखो गेहे स्वामिपुत्रादिमृत्यतवरे । 
छी दते शयन साधे तस्य सौख्यं प्रयच्छति || ९२० || 

अथ रिवारुतम । 

2.4.43 

भष्टददो रत्रियोगाज्वलिता धूमान्तिता छाया | 
भजा कठमवार्यौ भस्मित्तदग्पे परिज्ञेया: ॥ १२१ || 

2444 

प्रत्येकमेरक्र सततं सुमेरोः 

प्ररन्तिणाभ्यागमनक्रमेण | 

दिव्रारजन्योः प्रदरा्कन 

प्रनपयत्युप्णकगे दिरोटे || ९२२ || 
2 4.45 

ग ताद्य (क्वा रटति भास्व्दृग्धादु तिर्षु काशा । 
गन्चसु शान्तासु भवत्येवं राखादृतः पन्थाः || १२३ || 

2446 

दिशि ज्वलन्त्या मरणं प्रदिष्ट 

सं भु्षितायां सकलाधेनादाः | 
सयाजलाकदोमितासु दिक्षु 
जया धरित्र्यां कथितोथखाभः || ११२५ | 
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24.47 
स्याद्धस्मितायां न भयं न हानिः 
र द्गरितायां स्वजनन्षयः स्यत् | 
रात्रौ शिवायाः स्त्ररजः प्रभावो 
यथा भवेदहुयपि तदिधः स्यात् || १२५ ॥ 

2448 
सतीव सौख्यशुभदा यास्या निदि भवेच्छिवा | 
पुवेस्यां तत्पुराध्यक्षमन्यं कुयादलमुरये ॥ १२६ || 

24.19 
स्ते शिवा पथिमायां परचक्रभयाय सा| 
द्युभा कबेरदिदयस्त म्रामान्तः इन्यकारिणी ।} २,९२.७ ॥| 

24.50 
अश्मध्ये इतरवा शिवा युद्धपरपन्चकन् | 
दिवासप्रस्वरा माद्या बहूदाव्दाश्च निष्फन्ाः || १२८६ || 

2451 
धनं मित्रं प्रियं भोगं खुग्वं राज्यं जये क्रमान् | 

एकादौ सप्तपयन्ते शब्दे शान्तदिशां फलम् || ५२९ ।। 
24.52 

रुजं शोकं भयं हानि चौरे वह्नि मृतिं क्रमान् | 
कुवेन्त्येकादिसप्रान्ता दीप्रदिक्ु शित्रारवाः }] ९६५॥ 

2453 
दिनानि त्रीणि वा प्च सप्तवा कुरूते स्वनम् | 
यद्रामनिकटे दीपा शिवा तच्चङायत्यपि || ५३१ || 

2454 
दिकष्वारटन्ती सक्रलाखु रौत्र 
श्राम्यव्यलिन्ना परितः पुरं चेन् | 
शुगारुजाया खलु तद्रवीति 
यड महत्तत्र महाभिवातम् || ९३२ || 

46 
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2455 

फफे हह मभुथेव हाउदहाड हहस्तथा । 
एतान्पन्च स्वरान्त्रुते सवेदिक्सगता शिवा || १२३६३ | 

2458 

फफ नगरनताय हह सवेसुखप्रदा | 
गभर [वसुर् त्रुन दाउहाड महाभयम् || ९३४ | 

2454 

हह पनाय भितन्रर्भिश्रफलं भवेत् | 
परान्न र उीध्र फलं दूरे चिरेण च|| ९३५ | 

अथ केश्दराब्दाः । 
2458 

3 स्नदित यदा म्राम् गच्छतां दक्षिणस्वराः | 
तगालास्ते वुनः स्थानं कथयन्ति करस्थितम् || १३१ || 

2459 
स्यालस्थाना वतुरिक्षु समकालतिराविणः | 
«ति ममाख्यन्ति सवथा चाद्युभा दिने || १३७ || 

2460 
सनस दिक् पेरूणां शिवारुतनद।दिरोत् | 
एको रवः सद्ा निन्द्ः सोपि भीतस्य रान्तिदः || ९६३६८ || 

2461 
ते-धाय भदत राष्दो युध्यतां केन्दलाय च| 
भाय दष्टफेर्णां दिक्षु जान्तास् ता रवः || १६९ || 

अथ कररिकरः | 
2462 

रात्री गृहस्योपरि भाषमाणो 
चलाय घुकः सुतमृत्यवे वा | 
गृहेष्थनकाय तच सप्तरत्रा- 
लाकरााय रातो दविगुणनुबन्धी || १४० || 
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2463 
व्यक गृहद्कारि सुवत्युलुके 
हरन्ति चौरा द्रविणं प्रसह्य | 
तस्मिन्प्रदेदे निशि मांसयुक्त- 
स्त॑होषनादाय बलिः प्रदेयः || ९४९ || 

2464 
संप्याकाले र्वन्भूमी प्रवेद्रो व्रेदमनोगधषः | 
कृष्टो रोगप्रमे घुकः साप्यातौनां भयापङः | ९४२ || 

2465 
धुघुराष्दः सदा रान्तो गुरुटुग्टु् ताद्दाः | 
अन्ये राब्दास्तु घूकानां निन्दिताः सवेदा स्मा. !| १४३ 

2466 
शान्तायां दिशि वृक्षेषु मामदुरे च राब्दितिः | 

घुकः स्यात्सवलोकानामृदधिवचद्धिसुरवाथंक्रन || १४४ || 

अथ पिङ्कःख। | 

246 
गृहोपरि गृहद्वारे पिङ्गला रौति यस्य च| 
श्रियते तस्य गेहान्तने शुभा तेन सा स्मृता || १४८ || 

24.68 
शान्तायां दिशि वृक्षेषु द्युभेषु यदि पिङ्गला | 
रौति भूम्यम्बुतन्वाभ्यां तदा तत्र शुभं भवेत् || ९४६ || 

2468 
पएथिष्यां कीचिकीचीति चीलिचीटी जलोद्धवा | 

शाष्दितं शुभकृञ्ज्ेयं पिङ्कलाया न चापरम् || १४७ || 

अथ काकस्य शुभवचेष्टितानि | 
2470 

पृ्ठे प॒रो बा नवगोमयस्था 
षटादिषु क्षीरतरूष्यपीह । 
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त्थता सवन्भोजनपानिमिष्ट 
विश्वं ज कुवोन्विनरत्यवदयम् || ९४८ | 

_ „ श्चा. 
भस्ादिन्रनं फलपुष्पमांस- 
गत्स्यादिभिः पुणैमुखः सेतर | 
स्या मात्रोभिमताथेसिद्धये 
मृशस्षभोत्याय मुदे च काकः || ९४९ ॥ 

24.72 
भो पृष्ठदुचोतरूगोमयेषु 
तुण्डे विधषेच्तवलोकितोनरे | 
आहारमन्यस्य मुखे ददाति 
ददाति मन्यं बकिभूश्िचित्रम् || १५० || 

2475 
पन्यं पयो वा दति वराप्यवाप्य 
विरौति परदयन्निधिलाभकारी | 
केभेति लभिं पुरतः स दृष्टो 
स्यास्ति वक्त्रे तृणमव्यशुष्कम् ॥ १९९ |, 

2474 
दान्तनिन्द्रीं ककुभं प्राप्य रुवन्वायसः कुरुते 
हेम्नः खहदशधाप्ि चाल्यन्नगुडाद्यनाति च || ९९९ || 

2475 
आभरेय्यामनलाजीविकयुवतिप्रवरधातुलाभथ | 
याम्ये माषकुलत्थं भोज्यं गान्र्विकैर्योगः || ९९५२ ॥ 

2476 
नरत्यां दुताश्वोपकरणदधिपललतैलभोज्यामिः | 
नारण्यं वा मांसखरास्वधान्यसमुद्ररलाप्निः | ९९५४ || 

2474 
मारव्यां शख्रसरोजवल्रवह्टी क लादानापिशथ | 

कोवेयौ परमान्नाशनं तुरमाम्बरप्राप्निः | ९९९ ॥ 
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2478 
रेशान्यां संपरात्निषृतपुणौनां भवेदनडुहश्च | 
एव कक गृहपतेगृहप्र्टसमाभिते भवति || १५६ |, 

24.79 
करांकामिति क्षेमतिपो विरावः 
की कीमितीष्टा्लनपानदेतुः | 
करोति त्रूक्रूमिति चाथेराभं 
कं केष्वनिः क{त्चनल्भमाह || ९५७ || 

2480 
यत्करा इति जिस्तदनु ह्विरेत- 
च्छब्दद्यं स्यान्महते फलाय | 

कामिव्ययं वाहनमासनं च 

ददाति हषे करुकर्धितीदम् ॥ ९९८ ॥ 
छ अथारुभवचेष्टितानि । 
2481 

दन्त्यां दिगवलोकितसूयाभिमुखो गृहे गृहिणः । 
राजभयं चौरभयं वधकलहः पड्युभयं च स्यात् ||*५९।; 

2482 
गोपुच्छवल्मीककृतास्पदथ 
काको भवेत्सपभयस्य हेतुः । 
प्यान्मृत्थवेद्गारचितास्थिसंस्थः 
काकः प्रकुवैन्कचचवेणं च || १६० || 

2483 
वद्टीवरजाकचड्ुष्कका!छ- 
वमोहस्थिजीणोम्बरवल्कलानि | 
अङ्गाररन्तोल्मुककपेराणि 

दृष्टा कदेत्काकमुखे भयाय || ९६९ ॥ 
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2484 
अत्रस्तो निजपद्षस्तुण्डविघातेजनानमिभवन्तः | 
कुवन्ति दरानुवृद्धि निशि विरुतवन्तो जनविनाराम् || ९६२ 

2485 
दीर्घ नरस्योपविष्टः कको मृव्याद्यनथदः | 
स्थितो जनापवादं वा दोक वा कुरते जियः || ५३३॥ 

2486 
दीपरोद्धिगनो विटपे विकुट्यन्वाह्वकृद्विधुतपक्षः | 

भज्त्रन्नस्थि च चञ्चवा यदि बिरूवत्यस्थिभद्गाय || १६४ 

2487 
विद्धोमये न्यस्यति यस्य मून 
तस्यानलत्रसरुजौ भवेताम् | 
यस्यास्थिखण्डं विखजस्यकसौ तु 
प्रयाति तृणै नगरीं यमस्य || ९६९ || 

2488 

मध्येदिनं वेदमनि यस्य काको 

विरौति रौद्रं विधुनोति चाङ्धम् | 
हरन्ति चीरा द्रविणानि तस्य 
धुवं तथान्यो भवति प्रमादः || ९६६ ॥ 

2489 
छायासु लाभं मुवि भुमिलामं 
विघ्रं जले रावणि कायैनाशम् । 
करोति काको विरुवन्नरस्य 

प्रस्थापितः स्थानगतस्य चापि || ९६७ | 
2480 

करीक्रीमितीष्टाथेविनाङानाय 
ज्वलज्वठेव्यभिभयाय चाब्दः | 

किंकीति कोकाविति यः कथंचि- 
नमुहृ महुः स्यास्समतो वधाय || १६८ | 
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2491 
आहारदोषाय च काकदीति 

स्यादाकुटानि प्तरनिनं रणाय | 
केक्रष्वनिश्ठा कुवती किकी च 

त्रयं स्विदं स्यास्पुरदुषणाय || ९६९ ॥ 
2482 

म्यात्कलिः करकररध्वतै नृणां 

जायते कणक्रणध्वनौ ज्वरः | 

भाव्रजेत्कुलुकुलुष्वनी भियः 
सदनं कटकटष्वनौ दधि || १७८ || 

2493 
हदं स्विहोस्पातयुगं प्रथिव्यां 
महाभयं शाकुनिका वदन्ति | 
यद्रवायसौ मैथुनसंनिविष्टो 
कृ प्रयत यद्वा पवः कदाचित || १५१ || 

2494 
निष्कारणं संमिरिता रुवन्तो 

प्रामेन्चननाराय भवन्ति काकाः | 

रोषे च चक्राक्रतयी वदन्ति 
सव्यापसत्यभरमणाद्पं च || १७२ || 

24985 
यः ज्ञाति धुल्यांम्बु विलेक्य रौति 
वृष्टं समार सति वायसोसौ | 
जलस्थलस्थानतिपययेण 
वषाखु वृष्टिं भयमन्यदा तु || ९७३ |, 

2496 

वैशाखे निरुपहते वृक्षि नीडः खुभिक्षिकलदायी | 
निन्दितकण्टक शुष्केष्तरसुभिक्षभयानि तहेदो || ९७४ || 
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2497 
काकस्य वृष्टिहेतीनींडं दिक्षु प्रशस्यते तिष्षु | 
दरभि्षमरणहेतुभेवति सयाम्येषु कोणेषु ।| ९७५ || 

2498 
मर्धि तरोबंहु वषेति मध्ये मध्यं न वषेति स्कन्धे | 
जति काककुलये शुष्कतरौ वषेति न जातु || ९७६. || 

2489 
भूमौ ठम्रमहीरुहवरल्मीक अभ्रकोटरतटेषु । 
काकोलस्य कुलायं जातं देशस्य नाराय || १७७ ॥ 

2500 
दवितरिचतुःरावत्वरं सुभिक्षदं पन्चभिनृ पान्यस्वम् | 
अण्डावकिरणमेकण्डताप्रह्ुतिश्च न शिवाय || ९७८ | 

अथ पौतकौ | 
2501 

स्थानस्थितानां खयोप्ते प्राच्यां कुयादुमा ध्वनिम् । 
नृपप्रसादं कुरुते दान्तेतिथ्यागमाय च ॥ १७९ || 
। 2502 
दीपने तु ध्वनिता दगो सा किचिद्रक्तहानये | 
उदयेस्ते दक्षिगस्यां म्रामात्सा क्षिमलाभदा ॥ ९८० || 

2508 
शुभा सदैव कौर्बयामध्रुवान्स्थापयतस्यलम् । 
सेवाप्नेय्यां सदा भीत्ये वायव्यां दुःखिनः शुभा || ९८९ । | 

2504 
खुखिनथाशुभा किंचिसाण्डवी ध्वनिता सती | 
त्रह्मस्थनिं च मध्याह्ने कठिघातप्रहादिकृत् || १८२ || 

2505 
गेहान्तवनिता भीस्ये पदे नु स्वामिमृत्यत्रे | 
शय्यायां महिलाकष्टं दुगोयाः कुरूते रवः || १५८३ || 
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2506 
राठलने बालकष्टाय गृहमध्ये विजायने | 
ुन्यक्रडवनद्छरे समह्ला प्वरानितान्नरः | १९८४ || 

250"7 
यत्र तज्र स्थिताप्यन्यत्रासाच्छन्दपरायत्ा | 
छुभाञ्युभा वा विफला फलद्ा सा स्वयत्रना || ९८९ |) 

2508 
नियोगिनः सव्यस्य दुगो चेन्मत्तके तिदान् | 
ण्दएतिष्ठावदरयं स्याद्भूमिलभः कुटुम्बिनः || १८६ | 

2509 
करोति नीडं भवि चेद्रगही 
सम(न्यपत्यृनि विजायते त्र | 
समुद्धवददानुमयखवष्धी 
जाञ्वरल्यते नज्नगती समस्ता || ४८७ "| 

2510 
स्रादिदेगेषु गृह्पु यस्य 
प्रत्यक्षरूपा कुरुते कुलायम् | 
भम्भोधरो वभेति चेत्तथापि 
सच्छृन्यतां यादि च भिद्यते || १८८ |; 

2511 
गर्ते सरिद्रोधसि ऋ त्ररादी 
शावानयूगमानपि चे्मस्ते | 
चाम्भोधरो मुन्चति तात्रदस्भा 
यावत्समुड़ीक नते व्रजन्ति || ५८९ ॥ 

2512 
प्रासादशेलद्रुमकोटरेषु 
तङ्धेषु चान्येषु त्रिधा डम | 

प्रसयने यश्यसभैरपत्येः 
द्यामा तदाम्भो भव्रति प्रभ्रद्म् }} १९० ]] 

र 
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अथ तित्तिरिखरदारसपाः । 
2518 

सामे पुरे वा दिशि दीपितार्यां 
स्थानस्थितानामरुणोदये चेन् | 

उष्ेगदायी निरि सवरि 
करोति दयुन्यं ध्वनिराशुगस्य | ९९९ ॥ 

2514 
वारुण्यां ध्वरनितोस्ते तु तित्तिरिश्रौरभीतिदः | 
सभये भीतिदन्ता च ध्रुतं मध्येदिनं प्त्रनिः || ९९२ |) 

2515 
धादीभयं स एेशाने सवदिक्षु न शोभनः । 
स्थ(नस्थितस्मैककालं सवेदा सवथा व्यजेत् || ९९३ | 

2516 
कष्यारम्भरदिने क्षत्रं प्रविष्टस्याथ तित्तिरः | 

प्राच्यां रुतं सत्रेभीस्यै प्रतीच्यां भीतिसंभवः || ९९४ ॥। 
251" 

उदीच्यां सम्यनिप्पत्तियाम्यां निष्पत्तिनारानम् | 
गृहान्निगेन्छतां तामे शुभं कषेत्रे च दक्षिणम् ॥ १९९ ॥। 

„ 2518 
ॐ क ~ 6 

स्थानस्थस्य प्रयातुत्रा तित्तिरिध्वेनितस्नदा | 
खरस्य र्टिने ब्राह्यं चेष्टा चरस्य जुभा दिता || १९६ । 

2519 | 
नेदारपास्यां गेहे वा रशदाको बृदयते यरि | 

महयसुभिन्नं जानी याद्धीतानां चापि निभेयम् || १९७ || 
2520 

स्ाषाहे वाशाक। दृष्टा स्थानस्थानि सुभिक्षदाः | 
नतुष्पदादिनाश्चाय तष्ठन्भ्ये शारादशोनम् | ९९८ ॥। 

23521 

केदारगाहसमये कृष्णसर्पो विलोक्यते | 
चेसलाशद्रुगारुूहः सुभिक्षं न ब्रदेत्तदा | १९९}; 
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अथ लद | 
2522 

पुवस्मिन्दिसे दृष्टा ल्भा सत्रे फलानना | 
लें प्रविष्टा कुरुते फलदां प्रचुरां कृषिम् || २०० || 

2528 
सेव सषेच्राह्िनियौता मूबिकोपद्रवाय सा| 
दष्टा मुषिकदाङ्कगये ठट कृषिप्रयोजने || २०९ || 

अथ कोरायिक। | 
2524 

समवता विक्रयो वा प्रश्नो घुलघुलारवात् | 
नियोगिनां सदापि स्याह्याभः करकर।रवः || २०२॥ 

2525 
निर्वेदाय नृपद्वारे गन्तुधुलु प्रुलारवः | 

4 ~> > ~>) 

काषुकाणां यवातस्य सिद्धै करकरारवः | २०द॥ 
2526 

निरुपद्र वानिष्पन््ये स्षित्रमध्ये सदैव हि | 
दुर्मिक्षाय च तत्रैव भवेदुलुघुलारवः || २०४ ॥ 

252" 
धान्यस्य राकौ निष्पन्ने सा चेदुलुघुलायते | 
तद्धन्यं धनिको नैव गृह्णाति परकीयवत् || २०९ | 

2528 
संब्रहे तृणकाष्ठानां सा नेदृलुघुरायते | 

तत्न माद्यं गह्यते चेसखदीपनभयाय तत् || २०६ | 
2589 

श्ीतानां परचक्रपि प्रते वा भवेद्यदि | 
तस्या बुलुषुलारावस्तदा निस्तारयेद्धुवम् || २०७ ॥ 
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भथ पद्ध | 
2580 

ष्टी मुजपसन्ये्र मस्तके स्वामिमोदिनी | 
वलन्ती कुरते वामे लाभं हानिकरी करे || १०८ |+ 

2531 
करे च दक्षिणे व्याधि हदि राज्यादिलाभदा। 

प्रे चोपद्रवं हन्त्युदरे मिष्ठान्नभोजनम् |} २०९ ॥ 
2582 

अद्ध दक्षिणमारुह्य वामेनोत्तरति स्फुटम् । 
तदा हानिकरी ज्ञेया व्यत्ययेन तु लमदा || २९० | 

2538 
नभ पुत्रफलं दत्ते कटौ गद्ये च रोगक्ृत् । 
जानुयुग्मे खखं खते पदयो महाभयम् |} २९९ |} 

2584 
चरणादुष्वगीभूय यद्यारोहति मस्तकम् 
प्रज्यं राज्यं तदा दत्ते पटी श्चेता विद्रोषतः |¦ २९१२ 

2535 
चिन्तिताभ्यभिकं लाभं स्थिता भोजनभाजने | 
सवेमेतत्फलं दत्ते वहन्तीनाडिकां भिता ॥ २९३} 

2586 
खीलाभं रतिलाभाद्युद्ध युद्धास्समागमं सदत् | 
मक्षाद्धामं हनगदती पलटी छीस्वना नेष्टा || ५९४ ध 

2587 
पाततां मस्तके यस्य चिरं तिष्ठति फटछेका । 
मरणं तस्य रिति वचरोचीर्णेपि कष्टद। || २९९ ॥ 

2588 
पलिकथा गुदार स्ठ्रोतिथिसमगम् | 
कुसते स्वस्थचित्तस्य पृष्ठे चोरभयं स्वरः || २९६ ॥ 
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2539 
दुग्धस्थाल्युपरिस्था गिरोरिका चतुप्पदस्य नादाय | 
सवासु दिक्षु चब्दस्तासां लोकस्य नाशाय || २९७ ॥। 

अय वृश्िकः | 
2540 

दी पोच्सवे दैववराद्यदि तरिद्धयति वृधिकः | 
तद्रतं तस्य चोदेगघनमानादिहानिदम || २१९८ || 

2541 
वृधिको वस्तुमध्ये वा कुवेतां वस्तुविक्रयम् । 
महतां सदा तस्य वस्तुनः कथयत्यदः || २१९ || 

अथाङ्स्पफ्रणम् | 
2542 

दक्षिणमङ्धुः पुंसः लिया वामं शुभावहं स्फुरितम् | 
नीचोचमध्यमाच्रः फलति च गात्ोचितः स्पन्दः || २२० | 

| 2543 
धनवृद्धिरन्त्रकम्पे नाभिस्पन्दः स्वदेशनाञ्ाय | 
पृश्ठे पराजयाय स्फुरणं हदयस्य विजयाय || २२९ | 

254.4 
प्रियसंगमाय बाहोः कम्पो हत्कमलसंभवो भीस्तै | 
मुभ स्फुरिते राज्यं लभते सीमन्तिनीमक्णोः || २२२ |¦ 

2545 
वामस्याधःस्फुरणमसकृत्संगरे भङ्गदेतु- 
स्तस्थेवोध्वं हरति नितरां मानसं दुःखजालम् | 
ने्रोपान्ते हरति च धनं नेत्रकोणे च बन्धुं 
सब्ये चैतत्फलमविकरं व्यव्ययं चपसव्ये || २२३ ॥ 

- - -- -~~ ~= अनय अ च > छे हल ® # 8 द. ट | € 8 | >, 1. 
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अथ संकीणंशाङ्नानि । 
2546 

नी चैरवरोहन्तस्तारा यान्तः प्रदक्िणावन्तीः | 
घ्रन्ति भयं भीतानां कृष्णाः सप माजोराः || २२४ || 

2547 
परणाननाः समृद्धे माजौरमुजंगमादयोषि ये क्रुराः | 
क्रि पुनरपरे दाकुनाः शस्तं चेष्टादिकं येषाम् ।| २२५ ॥ 

2548 
गभेगुहे राय्यादौ देहल्यामानज्यकुस्ममुख्येषु | 
चल्दीगृहमुधौदिषु न शुभा निन्यप्रदेशे च || २९६ ॥ 

2549 
नेष्टो गहोपविष्टग्छत्रासनवाहनादिसंस्थो वा | 
नेष्टः शिरसि विमुज्चन्वयचेः पाण्डुः कपोतस्तु || २७ | 

2550 
पिङ्गलफेरुजम्बुक्यो वृको घुकोह्नि दाष्दितः | 
निरि तित्तिरि शब्दा जगदुद्रासहेतवः || २२१८ | 

2551 
परस्य योनि गच्छन्तो नृखरावपहाय देकाभङ्खाय | 
सवंस्यापि हि जगतः प्रकृतिस्था विकृतिरुत्पातः || २२९ 

2552 
उद्वासयितुं वेरमनि सरघाः कुवैन्ति यन्मधुच्छश्नम् | 
दुगौ करोति नीडं कुयुवेल्मीकमुपदीकाः |] २३० || 

2558 
म्रामोहासनहेतोमौमे नगरे तु तत्पतिवधाय | 
परविरान्ति सिंहभद्ुकगोमायुतरक्षुमृख्यास्तु | २३९ ॥ 

2554 
देरोदयाय प्रतिमप्रभावा 
वनोषधीनामधिका फलर्पिः | 
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निकामवर्षित्वमथाम्बदानां 
धमेप्रवृत्तिथ सुराजता च || २३२] 

अथ जाद्धिकराकुनं पस्थितानाम् | 
2555 

भश्िनीनैत्ररेवस्यो मृगो मुरं पुन्वैखः | 
पष्यो ज्येधा तथ। हस्तः प्रस्थाने अ8 उच्यते || २३३ || 

2556 
्रीतोवदातवेषः कूतमङ्गल्यः प्रणस्य गुरूदेवान् | 
अप्रतिरथं जपित्वा शमे मुहूर्तं प्रतिष्ठेत || २३४ || 

255 
अजनः फाल्गुनः पाथः किरीटी अेतवाहनः| 
सीभत्सुलिजयी कृष्णः सव्यसाची धनेजयः || २३९ || 

2558 
या वति तत्र समये नाडी पादं तममतः कृत्ता | 

अन्तःप्रणि प्रविदाति यायाद्ैनधयिकवेषेण || २३६] 
2559 

योजनो षे नगराद्भामाककरो्रान्तरे पथि व्याज्यम् | 
कल्याणं वाञ्छद्भिः पथिकैर्मीतिं च हास्यं च || २३७ | 

2560 
मुण्डनकपनविकतेनतेकाभ्यङ्गाभ्रुमोक्षमृख्यानि । 
मैथुनमद्यदुरोदरकलहानपि वज॑येत्तदहः || २३८ ॥ 

2561 
संताश्य कमपि परुषं विप्रानवमान्य बालमाहस्य | 

नि्भैर्स्यै योषितो वा प्रयाति नायाति पुनरत्र || २३९ 
2562 

भतः सुस्थितचित्तेन प्रस्थातव्यं शुभे दिने | 
स्मृत्वा क्षेमक देवीं पयता दाकुनाज्छ्युभान् || २४० || 
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2568 
दपिदृव्रोक्षतपह्वराङुश्रीखण्डरत्रकु सुमानि | 
भादश्चामिषमृत्स्नागोमयगोरोचनायुधमधपूनि || २४९ ॥ 

2564 
अम्भःकुम्भाम्भोरुहचामरभृङ्गारहेमरूप्याणि | 
फृलताम्बुलवराम्बरमदिरामीनाज्यभो ज्यानि || १५२ ॥ 

2565 
भद्रीवोदमुखा स्त्री मन्त्रमुखो ब्राह्मणः प्रियत्राक् | 
कशलं प्च्छन्नतिथिः प्रियसुहदानन्दपरिपूणेः | २४२ ॥ 

2566 
ङीतः सुरभिर्विरजाः प्रदक्षिणं मारतः दानैः सपन् | 
एते प्रयाणकारे नित्तमीषटं पर कुयुः | २४४ ॥ 

(चत्भिः कलापक्रम) 
2567 

सिद्धश्चे यातुरविघ्ने श्रुतिपरथजाताः प्रयाणसमकालम् | 
नान्दैमङ्गलतूयप्रास्थानिक शादुनिर्षेषः ॥ २४९ || 

2568 
आरूढस्वामिकोशः स्याह्वित्तचिन्तितसिद्धये | 
सर्वेषां सुरतक्रीडा दृष्टादौ भोगर्ज्धये ॥ २४६ || 

2568 
सश्यःप्रहूता सुरभी सवत्साः कामधेनवः | 
ररिमबद्धो वृषः अष्टो द्वी चेदत्यन्ततः शुभौ || २४७ || 

2570 
दृष्टः श्रुतो वा भूषालथाशः केकी कशी वृषः | 
पस्थाने वा प्रवेदो वा सवेसिद्धिकराः स्मृताः || १४८ | 

2571 
चामं रोदनमाहुः शस्थं यदि रोदिता न दृद्यः स्यात् । 
हसन्ति दवेष्याणां तोरणकदितां च संसिद्धे || २४९ || 
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25 प्र 
सिद्धचै केनचिदुक्त पृथे गच्छेति पुरत एहीति । 
मागाः क यासि तिष्ठेत्येवं रूपं निषेधाय || २९० || 

2578 
दृष्टः दावः प्रवासे रोदनवन्धः प्रियाणि साधयति । 
धत्ते सतु प्रवेदो दीषेरुजं दीषनिद्रं त्रा | २५९१ ॥ 

2574 
दीनक्षपणोन्मत्तप्रत्रजकविक्रततरेषदीनाद्खाः | 
न शुभाः शुभास्तु सर्वे यतयो भिक्षोलछसत्पात्राः ॥ २९२ 

2575 
पिष्टान्नमशु्मं सतर भृष्ट धान्यं न सिडय। 
सिद्धमन्नं सव्रसिद्धशे कथितं कषटदेतत्रे || २५३ ] 

2576 
भातद्रुतस्त्ररज्ञा विभिक्नदीनप्रभिन्नलवुरैद्राः | 
निन्द्याः दयुभास्तु शाब्दाः प्रमुदितपरिपृणेदृद कान्ताः || २५५ 

250 
संहारनीजबहुकः केनाचिदुक्ता प्रदास्यते नाठरिः | 
गमने य॒द्रत्साक्षाच्यक्तः क्षपयति विपन्तं ते || २५९५ | 

2578 
उत्पाताय च काव्ये दुरुपश्चुतिरभिनये च नाट्यानाम् | 
स्वस्थानानपि यद्रद्धस्ता धारा धरित्रीति || २५६ || 

2579 
माजौरमदहिषयुद्धं स्तनितं गृहदाहवबन्धकलद्यम् | 
विद्य द्वास्यादुर्दिनमयाच्रिकं सूतके दै च || २५७ | 

2580 
परतिसूयैददानोल्काप्रपातकरेतुप्रनोधनिघाताः | 

वृष्टिः करकापतिः पुंसां परस्थानत्रिप्राय || २५८ || 
2581 

घ्लोभपलयनभङ्गस्वरनवरिपयासभङ्गत्रेगाि । 

यनमुख्यत्राह नानां तदपि निषेधाय गमनस्य |} २५९ ॥ 
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2582 

निन्दयानि रोह गृडुलभस्मेन्धनरज्नुरि क्तभाण्डानि | 
कपासकेदाविष्ठास्थीनि गुडवमलवणानि ॥ २६० || 

2583 
तक्रवसतिणक्रपेरपिण्याकाङ्गारमुजगमाजोराः | 
निन्द्या मृण्डा मलिनास्तैलं रिपुमहिषगदेभारूढाः | २६९॥। 

अथ राक्नविचारः | 

2584 
स्थानं गतिस्तथा चेष्टा स्वरो दिगिति पत्चधा। 
विचायः दाकुनास्तत्र बलवन्तो यथोत्तरे ॥ २६२॥ 

2585 
क्रो दादन्तबेरी तस्माद्वै मन्दफलस्ततः । 
न जातः सवथा यस्य शकुनः स्यात्स मृत्यवे || २६३ ॥। 

2586 
दाक्रुनः दाकरुनं द्रा दीप्तां यरि दिशां व्रजत् | 
तदा तस्यैव पन्चत्व्र॑ तत्फटं पथिकस्य न ॥ २६४ ॥ 

25817 

आसन्ने फलमासन्नं दूरगे दूरगं फलम् | 
मिस्र तु मिभ शकने फलमाहमेनीष्रिणः | २६९ ॥ 

2588 
गृहभित्तितरप्रकुराद्यन्तरे दाकुनं भत्रेत् | 
टृदयते चेदधफलमदृष्टमफलं विदुः || २६६ ॥ 

2589 
रोगातः क्षुधितो भीतो त्रननीडादिसङ्कवान् | 
न ग्राह्यः शक्रुनः सीमादौलाद्यन्तरितः श्युभः || २६७ ॥ 

2590 
पराणायामाष्टकं कुयादःचे द्िगुणितं हवे | 
तृतीये शाकुन दुष्टे तदनं गमनं त्यजत् || २६८ || 
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2581 
स्प्टचेष्टः शुभः शाने निर्भीको निकटस्थितः । 
सवेथा सिद्धये म्राह्यः शकुनः सूपष्टददोनः || २६९ ॥ 

2582 
दुभः प्रागद्युभः पथादद्राभः प्राक्हुभस्ततः | 
पात्यः फलदोवदयं राकुनः स्वकर्म || २७० ॥ 

2598 
समकाल सजातीया वामदक्षिणराविणः | 
दाकनास्तोरणासंज्ञाः सिद्धिं कुयुगेमागमे ॥ २७९ ॥ 

2594 
नरस्याव्यन्तिके कार्ये जते दुःदाकरुनं भवेत्| 
यदा तदा जपेत्तत्र मन्तं खकनाप्ये | २७२ | 

2595 
मन्तः | ॐ भगवत्या मद्रकास्या भद्पुत्रस्तु कुकुटः । 

प्रसादतः कारयास मे स्यच्छकनं नरः | 
ॐ अस्तु जस्तु अस्तु || २७३ | 

2586 
मन्त्रमिति सप्र ज्वा स्थाने तस्मिन्विरोर्क्षणं यात्त् । 
मन्त्रप्रभावजातं खदकुनमालोक्य गच्छेत || २७४ || 

अथ जद्धिकवाकुनेषु गुभचेष्टितानि । 
259 

वामां दिर दक्िणभूमिभागा- 

द्रच्छन्प्रयाणे भषणः प्ररास्तः | 

वामगप्रदेशास्स पुनः प्रवेद 
प्रदास्यते दल्िणभागगामी | २७९ | 

25988 
लति प्रवेद भवति प्रहस्त 

ह्ुन्या गतिः शानविपर्थेण । 
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न चेष्टितं प्रत्युभयोर्विद्रोषः 
गुनीशुनोरत्र च कथिदस्ति | ५७६ ॥ 

2599 
मत्रे विधायाभिमुखं प्रयाति 
यो जागरूकः शुभदः स पुंसाम् | 
कार्येषु सर्वेष्वपि सवेकाठं 
न मूत्रयन्ती श्युनकीं प्रस्ता || २७७ || 

2600 
गजाश्चशाय्यासनर्चाद्लेषु 
छत्र्वजोलृखलषद्रुमेषु । 
क्म्भेष्टकासंचयमाचरेषु 
पयोणमृत्पुष्पकफलादिकेषु | २७८ || 

2601 
त्र जेत्पुर स्ताद्यदि मूत्रयिखवा 
सदैव तस्सिप्यति कायेमिष्टम् | 
मृष्टान्चभोज्यं नत्रमोमये स्या- 
म्मूत्रेण शुष्केपि च शुष्कभोज्यम् || २७९ ॥ 

(द्वाभ्या युग्मम् ) 
2602 

जयाति दषटोभिमुखो यदिश्वा 
क्रीडां प्रकुवेन्विलुडस्तथातरे | 
तीरं तदानीं ध्रुवमध्वगानां 
भवेसमृतो धनधान्य भः ॥ २८० || 

2608 
नृणां प्रयाणे भवनागमे वा 
श्वानो रमन्ते यदि सप्रमोदाः | 
तरिषटकार्यैपि भवेत्ममोदः 
समागमश्च स्वजनैः समं स्यात् || २८९ ॥ 
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2604 
स्थित्वोन्नते शवा यदि तु प्रदेरो 
पदिन कण्डूयति दक्षिणेन | 
शिरःप्रदेरां नियतं नरस्य 
तद्ित्तखाभ विदधति स्यः || २८२ 

2605 
उद्चय(त्प्रदेरादवतीय निच्चं 
यो याति वामोथ खुखप्रदोकै | 
निन्नप्रदेदात्पुनरुचचदे शं 
यक्षो त्रजन्दहिणगोपि रास्तः || २८३ || 

2606 
मानवावयवपुरिताननो 
वीन्षितो भवति भूमिलाभक्रत् । 
स्यात्पुनः स्वरसन।परचालना- 
न्मण्डलो विपुरभूतिकभिदः || २८४ || 

2607 
अजन्नादिविधशानवगोमयानि 
न वा विधुन्वन्वदने सदैव | 
वामोपसव्योप्यवलेक्यमानो 
मनोरथं पुरयते धुव्च | २८९ ॥ 

2608 
गवा सड क्रीडति चेत्तदानीं 
प्रयोजनं लिप्यति यश्यदिष्टम् | 
मामप्रदेद्यो पुरतञ्च मुत्रय- 
न्भवत्यभीश्रनरन्धये चा || २८६ || 

2609 
यक्षः पुरस्तादवनिं विलिख्य 
यातुमुखं पदयति चेत्तद(नीम् । 
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तत्रैव देदो दविणस्य ऊाभं 
व्रवीति काथं नहि संदरयोत्र || २८७ ॥ 

2610 
वामेन गच्छन्पथिकेन साधी 
ददाति रम्यां रमणीं धनेन | 
त्रज॑स्तु मागे संह दक्षिणेन 
कौलेयकस्तस्करमीतिमाह || २८८ ॥ 

2611 
आदाय पत्रं त्वरितं यदिश्या 

द्वी नवां वा नवगोमयं वा| 
प्रयाति यातुः परतस्तदानीं 
राजप्रसादं नियतं व्रवीति || २८९ || 

2612 
यक्षो हरिद्रामिषगेरिकाचेः 
पुणोननो वक्ति खवणेलाभम् | 
दिं पनः पल्फलाङ्करेषु 
निर ददानो निधिलाभकारी || २९०॥। 

2613 
फले गृहीत्वा सहसा निवासं 
यक्षो विराञ्चरल्पति पु्रलभम् | 
योभ्येति हृशटोभिमुखः प्रयातुः 
रीप्रं स कुयोद्धनधान्यलभम् || २९२९) 

2614 
यः प्टवेः क्रीडति वृक्षमुलं 
तथेक्षते यः स ददाति सौख्यम् | 
र ् ताक्षरक्रोभिमुखोभ्युपिति 
यो मण्डलः सोवनिलाभमाह || २९२ || 
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26815 
युद्धं विधातुं चलितस्य मध्या- 
र्सेन्यदयस्यानुपदस्य यत्र | 
कौलेयको सूत्रयते प्वजादा- 
वसंङायं तस्य भवेज्जयभीः || २९३ || 

2616 
योद्धव्यमध्यैव मयेति यातुः 
प्रवेरिकं स्याच्छुभदं निमित्तम् | 
दिनान्तरे यस्तु नरो खयुत्खुः 
क्षिमेकरः याक्जिकमेव तस्य || २९५ || 

2617 
रोगार्दिते भेषजसंप्रयोगे 
युद्धोव्यमे न्टविलोकने च | 
द्गेप्रवेरो च द्युनः प्ररास्ता 
तारा{गतिः संनिहिते भये वा || २९९] 

18 
[तिष्ठतां प्रचलतां च नराणां 

मंदिरे प्रविदातां च समस्तम् | 
दक्षिणं भषणच्रेशितमिष्टं 
वामकं पुनरुदान्ति विद्म |} २९६॥ 

2619 
खादति किंचन दुषिगतथ- 
कधच्छति तद्विविषं बहूभोज्यम् | 
धृतिर उत नामितपुच्छो 
यो भवषणः स निषेधति भोज्यम् || २९७ || 

अयथाञ्भकचेषितानि | 
2620 

वरेन वामो यदि नीयते चा 

कटाततदल्पं त्रिदध्ाति लाभम् | 
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खनन्धरि्रीमद्खावदः स्या- 
हेत्रात्पुनः स्यादनिवृत्तिहेतुः || २९८ || 

2621 
स्थानान्तरं बिभ्रदुपानहौ चे- 
तप्रयाति तद्रव्यहरस्तदा स्यात् | 
आस्ते पुरस्तात्सह यति चेच्छा 
ददार्युपानद्वदनस्तथाथम् || २९९ ॥ 
ऋ 2622 | 

आद्रेकीकसमुखः पुरतश्रे- 
हृदयते भवति तच्छुभदः खा | 

चमे शुष्कमथवास्थि विड्युल्कं 
चिभ्ररेष मरणं विदधाति || ३०० || 

2628 
के शाइमभस्मोल्मुकजीणैवखा- 
ण्यद्खः(ररञ्ज्विन्धपनकपेराणि | 
वक्रे समास्य च याति यातु- 
र्ग्गोचरे भूरिभयावहः चा || २३०९ 

2624 
दीषपादः पथि स्थिखा रोदिति चा प्र्रासिनः | 

[१ क ५ „च [ ऋध 

तत्कृटम्बे रोद्यते मागं टिखति विन्दः || ३०२ 
2629 

निविदात्यषमारगे चेत्तदा मामान्तरे स्थितिः | 
€ ॐ अ 

भवति धा लुठति चेन्मागामेणेद कश्दः || ३०३ | 
2646 

दक्षिणे निजपक्षप्नो वामे खीपक्षदानिकरृत् | 
पृश्चे च गृहदुःखाय जायते लुडनं ज्युनः || ३०४ | 

262 
अत्यन्तकण्डुतिपरो नराणां 
विरोधकारी शुनकः सदैव | 
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स्थाद्भ्तरेपादः शुनकः दायान 
सिद्धिप्रदः कायेविपै बिद || २३२०९ ॥ 

2628 
प्रस्थातुरप्े यदि सारमेयः 
काय सपुच्छं व्नं धूनोति 1 
शरुते तदा तत्न दृ्प्रहारा 
रन्ति चोरा द्तविणं शणेन |} ३५६ |} 

2629 
अङद्कारदुखादरमपलारकेदा- 

विस्तीनेविट्चममृतेपु दृष्टः | 
श्रा मृत्रयन्यच्छति कायन।ञ 
दारिव्यमृत्युपरमुखननयोन् ।| २०५] 

2630 
विण्मांसमनक्षारिकपुणवक्रो 
भयार्दितः शा यदि कम्पमानः | 

पराङ्खो याति तदाप्त्रगानां 

मदयन्ति लिद्धान्यपि वाठिकितानि | ॥ २०९ | 

2681 
विजुम्भते ठडि च नासिकापरं 

यः स्वाङ्ग भङ्ख भषणः कग | 

स लाभहानि प्रकरोति पुंसो 
मुत्युप्रदः श्वान्तरलद्भुनेन || 

2632 
कामकेन यङि दल्लिणमद्भः 

दन्लिणेन भषणो यदि त्रामग् | 

स स्प्ररात्यभिमवो न कदाचि 
तत्पयो जनत्रिभो क्रचनापि || ३२. 1 

ने 

२९ ॥ 
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26388 
विधुतकर्णं इनि चेत्पुरस्ता- 
त्पान्थो विदोष्ेरम तदा समस्तम् | 
प्रत्यागतो समुपाज्यै पापा- 
स्तं राजकीयाः पुरुषा हरन्ति || ३९९१ ॥ 

2684 
दक्षिणगः प्रथमं तदनु स्या- 
हामगतित्रेजतामरितु श्वा | 
वेदमनि यत्र नरस्तु तदन्नं 
दुरतरं विषवत्यजनीयम् || ३९१२ ॥ 

अथ रिव।। 

2685 
परायः प्रमाणमेता वामरवा संपदे शिवा गन्तुः | 
नेष्टा दक्षिणशब्दा तत्र विदषस्तु दिग्जनितः || ३९३ || 

26 36 

भानुयुक्ता दिरो निन्द्यास्तिस्रो दीप्रा शिवारते | 
दग्धाः प्रज्वरिता धूम्राः दोषाः पत्च शुभा मताः || ३९४॥ 

4687 

वधं बन्धं रुजं ब्रूते शत्रा दीपे दिदात्रये | 
लाभं क्षेमं जयं राज्यं सोख्यं दिक्पनच्चक्े श्ुमे ।| ३१९॥ 

2688 
वाभेपसत्ये पुरतोपि प्रष्ठ 
पसः शिवा जल्पति यत्र यत्न | 
आयान्ति चोराः प्रथमे विरात 
दरयोभवेत्तस्करदशोनं च || ३९९ ॥ 

2689 

नृपातिरष्ष्ागमनं तृतीये 
तूर्य क्ितिः पत्चमकेथेलाभः | 
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वाणिज्यसेवादिफलाय षष्ठे 
श्रीः सप्तमे स्यादिफलोष्टमेषु || ३९७ | 

2640 
यत्रास्वपि वामरवा शिवा शिवा दान्तदिष्षु नन्याख । 
दक्षिणरवापि शान्ते शास्ता शाख्रप्रमाणन | ३९८ ॥ 

2641 
वामा प्रदीपे ककुभः प्रदेशे 
लाभं तदा हीनम॒पाददाति । 
शिवा रटन्ती परथि दक्षिणे तु 
क्षिपत्यनथोन्नहसंकटेषु || २९१९ ॥ 

2642 
अध्यास्य शान्तां ककुभं वागाली 
नरस्य वामा यदि रारटीति । 
तदथेलाभं वितरव्यवरय- 
मथेक्षयं दक्षिणतो रटन्ती | ३२० ॥। 

2643 
दक्षिणतः प्रथमं यदि पथा- 
दामगता पथिकस्य दुगारी | 
फोत्करुते कुरुते तद्वरं 
सेमधनापिगदागमनानि || ३२९ ॥ 

2644. 
कायोन्तरेष्वप्यनुगम्यमाना 
श्रेयःप्रदा रान्तदिशि प्रदि्टा। 
शिवा प्रदीपे तु दिदाः प्रदेदो 
समारटन्ती महते भयाय || ३२२ ॥ 

2645 
भयोग्यमे दीपरदि्ि प्रदीपरै- 
नदैनेणां हन्ति महान्ति देवी | 
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भयानि सव्राण्यपि क्ान्तनादा 

रा(न्तस्थिता सेव भयाय मूत्रे || २२३ ॥ 
2646 

यदा च नदयुत्तरणे नराणां 
ाब्दं शृगाली कुरुते कदाचित् } 
नटद्रये तत्परिरक्षणीयं 
भयं गरद्धात्रि जलेचरेभ्यः.|| ३५४ | 

अथ फेरवः | 

2647 
यात्रायां गच्छतां वामाः स्वनिताः फेरवः जभाः | 
निषेभयन्ति ते यात्रां गाला दक्षिणारकाः || २३२९ ॥ 

2648 
दरान्ताम् दिक्षु फेरूणां दष्टः दाब्दः प्रद्रस्यते | 
एको रवः सद्ा निन्द्यः सोप्यातानां भय(पहः ॥ ३२६ ॥ 

2649 
गतिवौमा प्रयाणे तु प्रवेद दक्षिणा ज्रुभा| 
तत्रस्थो न चिलम्भेत शस्तः सवेत्र जम्बकः || ३२७ }। 

मथोलुकपिङ्गले | 
2650 

अथ घुकस्त्ररो त्रामे यात्रायां गच्छतः जुभः | 
दक्षिणे मृतये रकिचिहृष्टं ददोनमस्य हि ॥ ३२८ ॥ 

2657 
कौशिको दक्षिणो भुत्वा पञचाद्रामस्वसो यदि | 
कष्टे व्रिधाय मृत्यन्तं निवगे कावैसाधकः || ३२९ ॥ 

2652 
करोति हह गिति ध्वनिं यो 
नेष्टो नदुष्टः स यते रतार्थी | 
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चठ््चलः स्यात्करुहाय दाब्दः 
करिकीति दीपो गुरुरुग्लृ शान्तः || ३३० ॥ 

2653 
पृष्टे च वामे विदधाति शब्दः 
समीहितं पान्थजनस्य रात्रौ | 
व्रेरोपतो वायसत्रैरिराब्दो 
दृष्टः प्रदिष्टोहनि सवेदिक्षु || ३२३९ || 

2654 
पिङ्कःला वामनिनदा प्रयाणे रान्तदिक्िस्थता | 

क. क 

प्रशास्ता विपरीता च कशेद्रेगी ददाति सा| २३२२ 
॥ 2655 

पुवे दल्तिणश्ब्दा स्यात्ततो वामस्वरा यदि 

अतीव कष्टं दन्ता निवणे कायैस।धिक!{ || ३३२ ॥ 

अथ क्राक्छः । 

2656 
आगन्वौ जाद्किके चैव सर्वे काकाः समाः स्मृताः | 
सेत्रजे राक्ने म्यः काकोरस्तेषु सवेदा ॥ ३३४ || 

2657 
कायौकर्वषु काकोलः प्रदयास्तः स्याद्यथा किल | 
न तथा वायस। ज्ञेया म्राह्यास्तु तदभावतः || ३३९ | 

2658 
ॐ क % € [1 

दाल्षिणदेशे शब्दं कुवैन्गच्छंथ दक्षिणेनैव | 
काकः कुभः प्रयाणे दयुभः प्रवेशे तु विपरीतः || ३३६ || 

2658 
वामेन गस्वा विनिवृत्य मारे 
काको यदा दक्षिगभागगः स्यात् | 

यातुः करोतीहितका यंसि 
सेमं च रीतं पनराममं च || ३३७ || 
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2660 
कृत्वा रवं यः पुरतः प्रयाति 
पुरःस्थितो यो मृदमादधाति । 
कण्डूयते यथ रिरोङ्िणासौ 
पुंसां तदाभीष्टफरं ददाति ॥ ३३८ ॥ 

2661 
स्तम्भे गजानां नियतं गजा 
गजाधिरूढः पथिवीपतिस्वम् । 
तुरगमे वाहनभूमिलमिं 
करोति काको विजयं ध्वजे च || ३३९ ॥ 

2662 
प्रशान्तनादः शिखरे तरूणां 
खीसङ्सीख्यं करटौभिधत्ते | 
धान्यादि कटेषु तथान्नलभिं 
गोप्र्ठमो गोवनिताधनात्निम् | ३४० || 

2668 
अन्नादिविष्टापिहितादिमियैः 
पुणोननोभी्टफलप्रदोसौ | 

न्ल्ादिसि दैव वणिगादिलाभे च 
रास्तो विवाहादिविधौ च काकः || ३४१ || 

2664 
चिद्धप्वजच्छन्रकृ ताधिरोहः 
समुद्यतं रान्नबलं प्रपरयन् | 
भजौ जयं जल्पति भूमिपानां 
कृतस्वनः क्षीरतरौ च काकः|| ३४२॥ 

2665 । 
कांक्रःमिति क्रीमिति योषिदाध्यै 
योगाय कोंकोमिति शब्दितं स्यात् । 
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अपत्यलभः ककु इत्यनेन 

गन्तुः फलं कंकक इत्यनेन || ३४२ || 
2666 

क्र क्रोमितीदं जाभलाभकारी 
क्रक्रं निनादः प्रियसंगमाय | 
मिच्राप्रये स्यात्क इतीदृशं च 
करोति काको वदति स्वतश््या |] २४४८ || 

266ध 
स्षमं विधत्ते करभस्य प्रे 
ररस्य प्र्ठेरिभयं वघं च | 
क्रोडस्य प्रष्ठ धनमथकामं 
तस्यैव परे घनपड्लेपे || ३४९५ || 

2 668 
सद्यो ज्वरं सैरिकप्रछसंस्थो 
मृताङ्ग संस्थो मरणं करोति | 
का। येक्षतिं रिक्वटादमसंस्थः 

काकः कठि कानिविश्दृष्टः || २३४६ | 
2669 

प्रयाति वामे यदि प्रखदेदरो 
क्रतारवस्तद्भुधिरश्रुतिः स्यात् | 
वह्लोवरज्ादिवसां गृहात्त्रा 

प्रयाति वामे स हि सषभीत्ये || २४५७ ॥ 

2670 
नदीतटे वाथ रटच्रटव्यां 

रखरस्वरो वउ्याघ्रमयाय गन्तुः | 
मेवानुरः क्रपि मतो हिताय 
न श्टपुष्टः क्रचिदेव दशः || २४८ || 
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26१71 
तुण्डेन पुच्छे विङठिखन्खरेण 
र्ररेण यो रौति निरीन्षतेकंम् । 
एकेन पदेन तथोपविष्ो 
नृते स बन्धं पुरतो जनस्य || ३४५९ || 

2672 
याजओोद्यमे सेन्यतव्रपाय काके 
दृष्टो रथेभाश्वनृमस्तकरेषु | 
आयाति यस्याभिमुखो बरस्य 
युद्धोद्यमे तस्य पराजयः स्यात् || ३९५० | 

26१३ 

क्राक्रा इति क्रोरिति च द्विरुक्तं 

क्रूमिति क्रो कुकुूरितीदम् | 
रुतं प्रदं मरणाय पुंसां 
गन्तुर्विनाद कुरुते त्ववङइयम् | २३५१ ॥ 

26१4 
क्रीं क्रीमिति क्रोमिति च अयोमी 
करां क्रामिति द्वौ चरणी रणाय | 
का का इतीद च विधातक्रारी 
स्यात्त इतीदं तरिफलं सदैव | ३५२ ॥ 

अथ पोतकी | 

2676 
® £ 

भरामीद्वहितरैनिसखा स्तोकान्तरदुरमा्ममध्यास्य | 
उदयाय स्वस्त्ययनं विष्णुं तायं च संस्मृत्य | 
तत्राव्रलोक्य दिनकरमन्याये किरीटिनोभिधानानि | 
नामानि कृष्िक्रायाः प्रोक्ता नसवा च तां पयेत् ||३५३। 

(यूग्मम ) 
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अजनः कल्गुनः पाथे इति पूर््रोक्तनामानि | 
2676 

रयामा कृष्णा शकुनिः सितपक्षा पोतकी कुमारी स्वरम् | 
दुगो देवी चटका धनुधेरी पण्डत्री च व्रराही त्वम् ||३५५|| 

26पप 
पान्थजननी तथोमा व्रद्मुता शक्रनदेवता त्वमसि | 
परस्यक्षा भव भगवति नमोस्तु ते देहिमे सिद्धिम्।| ३९५५ || 

अथ पातक्रोराक्रुनविचारः। 

268 
दिक्ृलस्वरचेष्टाभाव्रगतिस्थानकायेसंप्रश्रान् | 
यो वेत्ति चन्तदीप्रास्ततचरस्ते दाकूनं ज्ञानम् || ३५३ || 

289 
भस्मितदग्धज्वकितारिद्धिःतभ्रुमान्तिता विमुच्य पन्चेताः | 

दोषा दिदाः प्ररान्ताः कालो वरिष्टयादिनि्ुक्तः || ३५५ || 
2680 

रान्तो मीमेपि रवी दहनानिलगगननाः स्वरा दीप्राः | 
चेष्टाः ज्युभाः प्रसन्ना भावः शौकादिनिमृक्तः || ३५८ ॥ 

2 681 
, वक्रादिदोषरदहिता ऋज्वी तारागतिः प्रदास्ता स्यात् | 

तरुतोरणादि शान्तं स्थानं दीप्रं कपोतादि || ३९९ ॥ 
2682 

कार्थ च रान्तदीपरं ज्ञात्वा विद्भान्विचारयेत्सतम् | 
शान्ते दान्तं म्र्यं दीप्ते दीप्रं च गृह्णीयत् || ३६० || 

2688 
चिलि श्यकि रवो भौमे नि करुतिः कूजति निस्वनवराप्यी | 

©=. 
क क 

कितुरिति प्ैजसः स्यात्स्खलिता नादा ये केचित् || ३६९ || 
2684. 

न्रिवीति रत्र मारतः स्याच्ुलिकुलिनादथ ताद्दराः कथितः | 

आम्बरमाहुधिरिरति निकुरिति पन्च व्रिद्रासः || ३६२ 
-3() 
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2685 
ठाभदधिरचिीति निनादः 
रुलिद्लिनिनदोषि तथेव | 
कूचिकु्रिहति वापि जलार्थं 
व्याहत चिक्रुरिति स्वर उक्तः ।|३६३ | 

2686 
कीतुकीतुइति यो मधुरोसौ 
कामदस्तु निनदः स्खरिताख्यः | 
स्याद्धयाय नियमेन चिचीति 
निःस्वनाधेलिकुनाद इहापि || ३६४ || 

2687 
कष्टदथिरिचिरीति विराव- 
ीकुचीक् इति दैन्यविधायि | 
एत्रमीदृराफल। दद नादाः 
प्रस्फुटा निगदिता भगवत्या || ३६९ | 

2688 
ददोननरेष्टास्वरगतिभक्ष्यम्रदणेभ्वधिक मधिकं स्यात् | 
क्रमरो बलमेतेषां समुदायः सकलफलहेतुः || ३६६ | 

2689 
वामादृक्षिणगमना यासा तारा निगद्यते पुरतः | 
दक्षिणतो वामं या याता सा कीर्यते वामा || ३६७ | 

2690 
वामा विभागो निजपक्षनामा 

विपक्षनामाद्कितदक्षिणः स्यात् | 
वामे शुभं पुवमुदीक्षितायां 
यक्षिणि हन्ति विलोकिता सा| ३६८॥ 

2691 
वामविरावा तौमे स्थिता प्रशस्ता गता तारा | 
दक्षिणरवापि पक्षे स्थिता न हस्ता गता वामा | ३६९ ॥ 
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2692 
खखदुःखहषे द्चोकप्रभृति यदामोति दैवतः शकुनिः | 
सावस्था पक्षे स्वा ज्ञेया त्वन्यत्र शत्रूणाम् | ३७० | 

2693 । 
त्वरितं यावी स्वरितं पण च समीहितं जनयेत् । 
मध्यफला सबिरम्बा हीनफला खुचनिरगमनाड ।। २७९ ॥। 

अथ पोतकीदशानम् । 
2694 

भअविक्रतक्रतभीमरवा सुस्थानस्था सुचेष्टिता वामि । 
यात्रासु दृष्टमात्रा दुगो दगोणि तारयति | ३७२ ॥ 

2695 
दृष्टा प्रागुपविष्टा शान्तरवानन्तरं गता तारा | 
खचिरस्थानकृतस्थितिरभिमतफलदायिनी दुगा || ३७२ || 

2696 
उन्नतदक्षिणपक्षा भक्ष्यमुखी विहितपाथिवनिनादा । 
तारा तरुमधिगच्छति तद्यच्छति वाज्छितादत्पिकम् |} २३७४ || 

2697 
अग्रेसरी कुमारी तस्द्षठे पुडगो यदा तारः | 
सिद्धिस्तदोत्तमा स्याद्ृष्टाप्यादौ वरा दुगा || ३७९ ॥। 

2698 
एकापि पन्चद्यान्ता तारा वाज्छापये ज्ुभासीना | 

लाभ उभाभ्यामधिकस्तिस्रो राज्याय यात्रायाम् || ३७६ | 
2699 

क्षेत्रे मामो मामे नगरं नगरे तु मण्डलाव्राप्निः | 
तस्यामुर्वस्यिवं यो काभो राज्यमाइस्तम् || ३७७ || 

2700 
नीचेयौन्ती नीचं फलमपमाद्वा चिरेण वा दिति | 
मध्येन मध्यमात्रं तुण पृण ् रिरःसीधि || ३७८ || 
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2701 
अद्रो दरयति नति यान्ती यान्ती समृचतिं धत्ते | 
अनकलाप्पि व्ररादी चिरेण तच्छं फलं धत्ते |} २७९ |; 

2702 
उल्ेरुश्यमाना नतिमन्ते वहति या त॒ गच्छन्ती | 

यनिररभ्यमथात्पं तत्ता वह यच्छति त्वरितम् || २३८० ॥ 

2703 
वामे निधाय शब्दं यात्यनुकूला करोति च विरावम् | 
वामा ततोपि भृता रौति तदा बहुफला देवी || ३८९ ॥ 

104 
त्रामे त्रिहितावेचरारा तारा भत्वा कराति शब्दं या | 

कि 

सा व्रिनिहत्य गतेः फलमाद्यरतोत्थं फलकं पत्त || ३८२ ॥ 
2705 

या ग्रति मानिना तरा प्रदक्षिणं हव्यवामराब्दया वा| 

ऋज्वी छुभाय गमने व्रामा मामप्रेवेदो च|| ३८३ | 
2706 

यद्येक दक्षिणगा व्रामान्या तद्रयमुपेक््याथ | 
अन्या गवेषणीया मिम्रसे फठ्विमिभ्रल्म् || ३८४ | 

2707 
प्र्ठाभिमुखी प्रे कायं नास्तीति संमुखी त्रुते | 
तारा रमिय पुरः प्रष्ठ नष्टाथलभाय || ३८९ ]| 

2708 
वामस्त्रेरा समृद्धि दक्लिणराब्दा निषेधमाचरति| 
संमुखरान्दानथं प्र्ठरवा वदति प्रश्मथेम् ॥ ३८६ ॥ 

2708 
उड़ायरोध्वे गमने निपत्यवचना वधोन्मुखी शकुनिः | 
वामे यातुनिधनं दिशति विपक्षे विपक्षस्य || ३८७ || 

2710 
पके भक््यमरहणे साभाय तिपक्षसंभवं हन्ये | 
पत्चोनामपि मुख्या भह््यामिदेदेनादीनाम् || ३८८ ॥| 
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24711 
संमुखमायान्ती त्रा परष्ठरत्रावा तिरोभवन्ती वा| 
अस्यन्तदुश्ट्चेष्टाया वा सा व्रारयेद्रमनम् || ३८९ | 

2112 
चापच्युतेव गुलिका व्रियति जव्राद्यति दूरदेशं या| 
तारा रणाय गन्तुत्रामा इयामा तु मरणाय || ३९० || 

2713 
मृगयुमृगयां गच्छन्मार्भे मार्गे विमायैयन्दुगाम् | 
वामरवां तारां वा गृह्णीत मृगेषु दषटेषु || ३९९ || 

2714. 
स्थानीक्रतेषु यदिवा दृग्गोचरमागतेषु व्र्येषु | 
प्रात्रेदिकेन यायाव्याधः राकरनेन धाटिदस्तद्रत् | ३९२॥ 

अय रसचारः । 
2715 

एकत्र सार्थे व्रजतां बहूनां 
त॒ल्येपि जते शकने कलनि| 
नानाप्रकाराणि भवन्ति येन 
तं हंसचारं प्रवित्रारयामः || ३९२ | 

2716 
दादाट्कनाद्यामथत्राकनाद्या- 
मन्तःचारीरे प्रत्रिरान्द्युरान्ति | 
यश्ःसमृद्धि कुदाल जयं च 
निर्गच्छतः स्यात्फलवैपरीत्यम् || ३९४ || 

अथ ` गुभहंसचारः | 
241 

एेन्दनी वहति नाडका यदा 
स्त्ेच्छया प्रविदाति प्रभस्जनः | 
पोतकी त्रजति दस्षिणा यदा 
स्यात्तदा सकरमीत्सतं फलम् || ३९९ ॥ 
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21718 
स्याद्यदि वामा इयाम वायुरिडां विरति चेत्तदा तत्र | 
प्राक्तनरकुनात्किचिन्युनं भद्रं भवेन्नियतम् ॥ ३९६ ॥ 

2719 
मारुते विदाति दक्लिणनाड 
दक्षिणा यदि गतिभेगवत्याः | 
ईैष्सितं फलमुरान्ति तदाप 
निधयो मनिमिः कथितोयम् || ३९७ || 

2720 
निःसरय्युदरतो यदीडया 
मारुतो भगव्रती च दक्षिणा | 
अल्पकं शुभफलं भवेत्तदा 
नात्र किचिदविचारगोचरम् || ३९८ || 

अयादाभहसचारः | 
2721 

नाडिका वहति तापनी यदा 
निःसरव्यरुदरतः समीरणः | 
अप्रदक्षिणगतिधनुधंरी 
स्यादनिष्टफलमन्ययं तदा ॥ ३९९ ॥ 

2722 
वायुदैक्षिणनाद्या निःसरस्यदरतः समीरणः | 
प्राक्तनदाकुनाच्नयुनं किंचिदनिष्टं भवेत्तत्र || ४०० || 

2723 
यदि वहति वामनाडीपवनो बहिरेति पोतकी वामा | 
अधमनिषटं भवति प्रस्थितकार्यै तदा नित्यम् ॥ ४०९ ॥ 

2724 
दक्षिणनाडी पुणी पवनेन गतियेदा च वामा स्यात् | 
अल्पकमद्युभं भवति धरुवमिह नैवास्ति सदेः ॥ ४०२ ॥ 
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2725 
तारा यान्ती सोमनाडयां वहन्त्यां 

दस्ता द्यामा रोभने कायभगि | 
संत्रासादौ शास्यते वैपसेत्या- 
र्संमिभ्रत्वे स्यात्फलं मिभ्रमेव || ४०३ || 

2726 
तेनै कस्मिन्नेव जाते निमित्ते 
याद्ग्येषां प्राणचारोभ्युदेति } 
तादकतेषां स्यात्फलं मानवानां 

नैकाकारो हंसचारः क्रचित्त् || ४०४ |] 

अय तित्तिरिः | 
272" 

या्ायां तित्तिरिबामः स्वरः क्षेमाय शस्यते | 
स एव कन्यकाकार्ये द्तिणो वरल्न्धये || ४५०९ | 

2728 
वामः पुत्री दक्षिणः स्यात्ततोयः 
पथाद्रामिन्तिताथप्रदाता | 

स्थेयौरम्भे कभक्रव्ये प्रवेशे 
न्टान्वेषे दक्षिणः म्ेछकासे || ४०६ | 

2729 
क्रष्णतित्तिरिरितीदह पतनी 
वृ त्ततित्तिरिरिति प्रथितो यः| 
चातकः स्वररवो दधिमल्लो 

गोरतित्तिरिसमाः राक्नेषु || ४०७ || 

अथ रद्रा । 
2730 

छटा दल्िणगमना यात्रायां वामगा प्रवेद च | 

संमुखमायास्यमरे न तस्य सौख्यादिदात्री सा | ४०८ || 
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2731 
पृश्ादागच्छन्ती पृष्ठे सौख्यं करोत्युभयभगे | 
यदि शुध्यति तद्युगमं विवाहयात्रे तदानिष्टे || ४०९ || 

2782 
जासिता पक्षिणान्येन समाख्याति यायिनः | 
दरयते संमुखे तस्य वस्तु तद्रस्तुत्रद्धिकृत् || ४१० 

अथ करायिका । 
ध 2738 

ग्रामादौ गच्छतां वामः दभः करकरारवः | 
दक्षिणः करायिकायाः जशो घ्ुखघुकारवः |॥ ४९१ || 

2734 
प्रत्रेरो स्यादृक्षिणतः भिये करकरारवः | 

भ ह क श 9 अ 

वराम ध्रुदृघ्रुलारत्रा चैपरत्येन दास्यते || ४१५२९ || 

2735 
अ ख ~ ८ र. 

प्रवेद नियम चवर दक्षिणे च गतिः दुभा | 
उभयत्रापि वामा तु मूढा स्याद्षबन्धदा || ४९२ || 

736 
राच्दं कस्योङीयते या गत्वा वा कुरूते ध्वनिम् | 
रान्दायते तरा वापि वामापि व्रजतां शुभा || ४९४ || 

28१ 
रवरेोल्पफला सेव ग्रामे घुलृघुला शुभा | 
वद्धस्य मुक्तये सव्यो मृदा पुलुघुलपि च| ४१९५ || 

2738 
< ८ ओ 

बद्धस्य द्रव्यनिगत्पे तस्याः करकरारवः | 
~~ 9९. + ~ 

वाणिज्याथं गच्छतातु काभरा्या स एवहि || ४१९६ 

अथ वृकः | 

2789 
यात्रायामुचरन्वामधीरभीतिकरो वृकः | 
दक्षिणे कष्टक्रत्साथं खी यदि स्यत्तदतेये || ४१७ || 
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2740 
चरस्य परिणीतस्य सव्रधूकस्य गच्छतः | 

यथुत्तरन्ति च वृका निकटे पिनुतरेरमनः || ५१८ ॥ 
2741 

पिनृमातृविना्ाय समीपे शुरौकसः | 
वधूस्धम्त्रोः पुत्रपित्रेरेकवासिवारकः || ५९१९ ॥ 

( यरग्मम )} 

2742 
त्रे याताः करापुकम्य विना व्रृषितु ये वृकाः | 
तमत्त लुरउन्तश्च दाभिन्नानयसूचक्राः || 44“ || 

ट व .. 
पूत्र गृहात्वा व्यापारं चमं वा गच्छतो वक्रः | 
प्रयाणपदर्वी त्रामे प्रापयत्युत्तरं भृशम् || ४२४१ || 

2744. ` 
न्रै(रस्यान्यस्य वा पुंसः परा्थसहणाय तन | 
गच्छतो वा सटन्तीगः फलद(ता भवह्रूकः || ५२२४॥। 

2745 । 

० 

#,५। + 

भत्रेदूकानां रकुनो दीपे कार्य खुद्योभनः|। 
। च ॥ च (र 9। य € ३ ९ > 

सवरकयभि मनस्य साधयत्येव सवतः || ४५८ || 

अथ उरणः | 

2746 

विषमा हरिणा गोरा भाग्याद्यान्ति प्रदक्षिणम | 
प्रस्थाने न शुभा व्रामाः सकृप्णास्तेपे दोभनाः ||५ ५५|| 

2747 
उनत्तीये दल्िणे पत्र पशथाद्रामेतिनिन्दिताः | 

क धित्करृष्ण( म॒ग्कः केवित्सत्रीपि नादृताः || ¢>. || 

2748 

नेत्ररोगाय यश्येको वामगो मृगमध्यनः | 

91 

लाभदः स स्वपन्ति चरदुत्तीय प्रविशोत्पय्. ॥ ५२६ ॥ 
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2749 
खनल्युत्तीय भूमि च निधानक्षितिरन्धये | 
स्वपक्षे परपक्षे तु राखपातादिभीतये | ४२७ || 

2750 
उन्तीये पष्ठनो याति वेष्टनं त्रा करोति चेत् | 
स्वस्थस्य वेनप्रात्निः सभयस्य भयं हरेत् | ४२८ ॥ 

2751 
त्रन्तः श्रङ्धतिपाणाभ्यामुद्रेगाय प्रवासिनः । 

खेलन्तः सुरते व्रापि कत्ेन्तः काय्रसिद्धये | ४२९ | 
2752 

यद्यत्तरन्तखस्यन्ते तदा क्रायस्य नाद्काः | 
तको दक्षिणग गरो मचक्रद्यः स सभदः || ४२३० || 

153 

मृग्यो त्रा कृष्णसारो वा नोत्तरन्त्यः शुभावहाः | 
कः + [निकरे भे क क 

रभक्रलिषु दीपै च कायते शोभनाः स्मृताः || ४३९ || 

जथ नकुलः | 
2754 

नकुरानामपि धन्यं विप्रमाणां दल्िणं गतं यातुः | 
ले म्िकापि श्रेया दशनतस्तारगश्चाषः || ४२३२॥ 

अथ मिश्रराकरुनानि। 
255 

सवच रमसारसचक्ोरह्ारातचक्रमिथनानि) 
धन्ग्रानि ददनस्मेः खस्रनदाप्यदभास्रा्च || ४२२ || 

24756 
रारारारटकोरुगोधात्रिषपरमाजौरकौशिका न जाभाः | 

ग व्िंल्नः यान्तो दपि कय नच ते हाभदाः || ४२४ 
2757 

त्या्ित्रधवबन्धरुल्कस्रहणेप्वन्वेषणे च नष्टस्य | 
पस्थानाद्रपरीतः छकरुनः शस्तः प्रतरेद्ये च ॥ ४२३९ 
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2758 
कप 

अद्यतने योद्धव्ये शकने तरिजपाय याजिकतिर्द्धः | 
य् 
४, 

४ । 

दिवसान्तरिते युद्धे ल्षेमः प्रास्थानिकः रकन: ||*३६ || 

अथ क्षुतम् | 
2759 

ऊाभकारि भवेरैन्द्यामाभरेय्यां हानिक्रततथा | 
यमालये मरणक्ननैक्रत्यां दुःखकृस्स्तम् || ४३७ || 

2760 
पथिमायां भवेक्ष्मीः शुभवात्त मरुद्िरि | 
कौनेयीं धुवलाभः स्यादैशान्यां त्रिजयो भवेत् । 
व्रह्मस्थाने सुते जाते राज्य निःसंदाय भवेत् || *२८ || 

2761 
वामविभागे सफलं न दक्षिणे पृष्टतः द्ुभं तच | 
स्ुतम्रेतरे नियतं ददाति कष्टं तथा मरणम् || ४२९ || 

2762 
पोनःपुनिकं व्यर्थ हटह्यस्यभयादिभिर्विडालस्य | 
श्वानस्य च मृत्युकरं परुक्षुतं कष्टदं नियतम् ॥ ४४० || 

2768 
वस्तुविक्रयकतेत्ये क्षुतं विक्रयवारकम् । 
लाभदं वस्तुनो माहे तचेर्स्याव्यवरसायिनाम् ॥४४९ || 

2764 
नशन्वेषे गच्छतां तु तच्च न्टाप्रये भवेत् | 
नव्ये परिधृते वसे ससुतं चेद्ख्ररभदम् | ४४२॥ 

2765 
होमपुजादानक्षत्रधमोन्ते चेदढधवेत्श्ुतम् || 
सविदोषं तदा कायं पुनव्यौवृत्य जायते || ४४३ || 

2766 
षतं प्रेतक्रियान्ते च पुनः प्रेतक्रियाकरम् | 
बलिनं रिपुमाख्याति सुतं रिपुविनिमरहे || ५४४ || 
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2¶6प 
त्रयस्य गच्छतो रोगं क्षुतं इन्ति क्षणादपि । 
वेद्याह्ानाय दुतस्य गच्छतो रोगिमृत्युक्रत् || ४४९ || 

2768 
कपणान्वेषणे यातुः क्षुतं जलदनवृ्टये | 
देमादभूपणे नस्य विधृते भुषणाप्रये | ४५८४६ || 

2769 
दुभाठनन्तरं अष्ट मस्नुभानन्तरं सुतम् | 
अनुभ सवैक्रार्येु तद्विचायं विचक्षणैः || ४४७ || 

अथ दिशा स्वभावक्थनम् | 

2170 
उदयास्तौ मूताष्यौ उत्तरयाम्यौ ध्रुवनिवासनामानौ | 
नैतवायव्य च प्रमाणचरकाहर्यै तेषाम् || ४८८ || 

2771 
रूढे चैव भत्रेतमैरानन्नियकोणयोराभेमरे | 
सटजं रतिगतिजनितं चेषां देषा प्ररान्तदीप्रस्रम् ||४५९।। 

2172 
प्राच्यं दीप्रं मुरुं स्वभावतस्तुच्छकायथ च | 
रवियोगादसकृतेरपि दीघधरतरा स्याद्िरानी || ४५० | 

2778 
एकान्तशान्तमेकं मन्यन्ते मानवा निव्रासाख्यम् | 
उग्रस्य च रीतस्य च नारकरं कायवुग्मस्य | ४९५१ ॥ 

2774 
प्रमाणं निष्मरमार्णानां प्रमाणं कुरुतेतराम् | 
पदप्यस्य पदवराप्निनाशरचकृत्त्वरितं च तत् | ४५२ ॥ 

2775 
प्राप्य प्रमाणकरोणं यद्यन्यस्थस्य जायते रकुनः | 
तस्माकस्माक्किनित्सत्वर मुत्पद्यते कार्यम् || ४९३ || 
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2776 
न प्रारब्धं सिष्यति न प्रस्थानं प्रमाणमायाति | 
दाकने प्रमाणजति विघटेत समागमे संधिः | ४९४ || 

2777 
विघटितमथ घटयति संशयितं वस्तु साधयस्यन्रिरात् | 
प्रत्यानयति च नीतं प्रमाणकोणेदितः छकरुनः | ४९५९ || 

2778 
प्रस्युहो पहतानां डिङदानां मतिभ्रमातानाम् | 
प्रायः प्रमाणद्धाक्रनः साधीयान्कान्दिरीकानाम् ||५५६ | 

2779 
पञ्रिममुलं शान्तं स्वरभाव्रतस्त्व्ररितकायकरङधीरम् | 

खुस्थिरकमेकरं च प्रोद्ीत्रं स्याद्रवरेर्यागत् || *९५९७ || 
2780 

रि्तीकसोति पणी रिक्तं पणी करोति निच्मेन | 
प्रायः स्वरूपदीपः शकुनथरकप्रदेदास्धः ॥ ५९५८ || 

2781 
उत्सालोज्ज्ितमनसां रज्ञां परिमोषिणां जिगीषृणाम् | 
निरूपायोदिप्नानां साधशथरके सद्ा राकुनः || ८९९ || 

27862 
चौ यौवस्कन्दाहतपरसंपत्संभ॒तप्रदेशानाम् । 
सद्यो रिक्तीकरणं चरकं दाकरुन समद्तम् || ४६० || 

2788 
भूमिं गतोपि जीवति निगडेरपि संयतो विमुच्येत | 
युध्यन्ते संनद्धाः क्रोधान्नोदायुधा योधाः|| ४६९ || 

2784 
धरोद्धवं त॒ शकनं जुभस्योध्त्र इभाय तत् | 
अगुभोष्वै न भद्रं स्यात्सवत्रैषा विचारणा || ४६२ || 

2785 
दरकटारोपितभाण्डोप्युचलति नैव यातुकरामेोपि | 
धुवदेरोत्ये दकुने किंस्वेकः प्रवसते स्वस्थः || ४६२ || 
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2786 
यस्योटजेपि वसतो धरुवं समासाद्य जायते दाक्नः | 
मासाधमस्य न चिरास्पुंसः सौधानि साधयति || ४६४ || 

278४ 
मरामारामामरगृहपरिखा वा यदि शातारम्भात् | 
सिद्धि ध्रुवोस्थशाकरुनो नयति खखोद्राहमुख्यांच || ४६९ | 

2788 
हरानोत्थेः राकुनेथोरा सामं प्रविदय न रभन्ते | 
न च रोगार्तो जीवति स्व्रस्थोप्यस्वास्थ्यमामोति || ४६६॥ 

2789 
ईशानोच्यै; दाकुनर्धिरोषतः दयुरमण्डलाक्रान्तेः | 
रिपुवेष्टित इत्र दूरं त्यत्का स्थानं पलायेत || ४६७ ॥ 

2790 
पिममूले दान्ते दाकरुनाः दान्ताः शुभावहाः सद्यः | 
प्राचीमूले च तथा दान्ताः परिणामसौख्यकराः ||*६८ || 

2781 
यस्मिन्देदो यथा येषां प्रतिद्धं शकुनं किंल | 
तस्मिन्देदो तथा तेषां फलदं नान्यतः क्रचित् || ४६९॥ 

अथ स्वरोदयः! 
2792 

मत्थप्राक्तनपुण्यस्य पापस्य च फलप्रदम् | 
स्वरोदयं प्रवक्ष्यामि यं ज्ञात्वा नवसीदति || ४७० || 

2788 
स्वरोदये रुमे जाते शकृनैः किं प्रयोजनम् । 
तस्मिशाप्य्रामे जाते दाकुनैः किं प्रयोजनम् ॥ ४७९ ॥ 

2194 
इडा सोमस्य नाडी स्यासिङ्गखा सूयैनाडिका | 
इडा सोम्या भत्रेद्मा पिङ्गलो च दक्षिणा || ४७२ ॥ 
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2795 
हंसाभिधानः पवनो नाभिमूलात्समुल्थितः | 
नाडीमार्गेण जन्तूनां प्रकरोति गतागतम् || ४७३ | 

2796 
इडया संचरन्वायुः सी्ये काय जुभः स्मृतः| 

, पिङ्कलायां तथा दीप्र दयोः क्रापि न शोभनः || ४७८ || 
279 

भष्ययनमित्रसङ्घप्रत्रेरायाजातिवाददानेषु | 
छ्युभकार्यष्वखिकेप्वपि रास्तः सोमाध्वगः पतरनः || ५७९५ || 

2798 
युद्धवाद्रतवस्तुधिक्रय- 
द्यूतभोजनभयोप्रकमसु | 
सखूयमागगमनः समीरण - 
स्तच्वदशिमिरतीव शस्यते || ४७६ || 

2788 
राभः स्यास्प्रवि रान्नन्तमारतो नतु निःसरन् | 
सौम्ये वा दीप्रकर्ये वा सवैतनैषा त्रिचारणा | ४५७५७ | 

2800 
यस्यां प्रवहति वानुनोडी सा ओीव्रसंय्ुता गदिता | 
यस्यां नैष प्रवर्ति निजीवा सा समाख्याता | ५७८ || 

2801 
दीप्र कार्य नाडी परदिशि निर्जवितां मदा कुयान् | 
दान्ते च जीवसदितां ततस्तु सिध्यन्ति सव्रकायाणि|| ७९|| 

अय पन्चतच्खानि । 
2802 

अग्भस्तन्त्वं भूमितच्तरं च वायी- 
स्तच्छरं ते जस्तच्व माकादरातस्वम् | 
पञ्चेनानि प्राणव्राय्रुं मिलिसवा 
नाडीयुग्मे प्राणिनां संचरन्ति || ४८० || 
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2608 
नाभि यावद्धत्रन्मानो वारिणः षोडशाङ्गुल; | 
धरायाश्च मव्रत्तद्त्ममागो ददराङ्कः || ४८९ || 

2804 
अष्टाद्खलस्य कथितो बायोमानो विचक्षणैः | 
चतुरङ्गुल मानं च तेजस्त्वं निगद्यते || ४८१ || ` 

2805 
व्य द्गलेन्मानमाकार कथितं तच्वदर्शिभिः | 
एतानि पतच तच्वरानि नाडीयुग्मे विचारयेत् || ४८३ ॥ 

28606 
नीरस्याप्रो भूमेक्ज्यी वायोश्च तियक्स्यात् | 
ऊव तेजःप्रभवा डयुन्या गगनस्य गतिरुक्ता || ४८४ || 

280 
नीरे वतुलमूर्वी चतुरा वायुरघरचन्द्रः स्यात् | 
तजनखिकरोणमम्बरमाकरस्या गुन्यमुिष्टम् || ४८९ || 

2808 
जरवमुधातत्तराभ्यामदिितभ्यां सौम्यक्रायमतुरं स्यात् | 
मारुत गोभ्य च प्रारब्धं दीत्रमेति संसिद्धिम् || ४८६ | 

2809 

चान्यं गमनं निप्फलमस्िरेप्त्रपि शान्तदीपरेषु | 
कार्येयु निन्दितं तत्कथितमिदं पृत्रेख्रिभिः सत्यम् || ४८७ | 

2810 
तत्रापि चिन्तनीयं सोमदिनाधीरानाडिकराचारात् | 
फलमेतेष(मखिलं मिभ्रं संजायते यस्मात् || ४८८ || 

2811 
इडायां यदि भूस्यम्बतत्तत्रे प्रवहतस्तदा | 
स्थिरसौम्यादिक्रायोणामारस्भः सिद्धिकृदधतरेत् || *८९ ॥ 
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2812 
पिङ्गलायां यदा वत्त्वं वायोवा तेजसो भतेत् | 

उभ्रकमोणि सवामि तदा सिध्यन्ति निभधितम् || ४९० || 
2813 

यदेडायां मरुतं तेजस्तच्वं भवेदत | 
कायोणां सौस्यदीप्रानां सद। स्यान्मभितं फलम् || ४९९ ॥ 

2814 
पिङ्खलायां धरानीरतत्तरे प्रवदता यरि | 
तदोग्रसीम्यकायौणां भवेककलतरिभमिश्रता || *९२॥ 

2815 
पिङ्कलकायामिडायां वा व्योमनच्वं न दास्यते | 

कमणां दान्तदीप्रानामारम्मे नादा यतः] ४९३] 
2816 

तत वखान्नाडीबरमधिकं प्रोक्तं महर्िभिर्नियतम् | 
जततरैनं स्वरचारं नरो भव्रेत्कायैनिपुणमतिः || ५४९४ || 

एतं नानाशक्ुनश्ास्रम्य ऋचिन्ममापति। 

अथ पनां रुक्षणानि चिकित्सा च ॥ ८४ ॥ 
तेषु पूत्रै छागः | 

281 
भूपानां धनिनां वा गेहेषु वसन्ति संततं पशवः । 
ग्राह्याः उखुलक्षणास्ते कुलक्षणा दुरतस्त्याज्याः || ९॥| 

2818 
छागदुभादाभलक्षणमाभेषस्ये नवद दाष्टदन्तास्ते | 
धन्याः स्थाप्या वेदमंनि संव्याज्याः सप्रदन्ताये ॥ २॥ 

2819 
स्तन इव च गे ऊम्बति यश्छागलानां मणिः स विज्ञेयः | 
एकमणिः दाभफलकृडीनफरा दित्रमणयोये || २ ॥ 

४ 
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2820 
मुण्डाः सर्वे ज्ुभदाः सवोक्तिताः कृष्णदेहाथ् | 
शेता धासितदेहा धन्याः कपिलाधेकृष्णा्च || ४ || 

2821 
सप्रषत्कण्ठाहोरावान्नीलप्रष्ठनिभथ तास्नदृक्रास्तः । 
कृष्णचरणः सितोवा कृष्णो वा श्वेतचरणो यः || ९॥ 

2822 
यः कृष्णाण्डः श्चतो मध्ये कृष्णेन भवति पटेन | 

योवा चरति सरान्दं मन्दं रास्तोन सख्गः॥ ६॥ 
2828 

कृप्णद्ठिरोरुनपादो यो वा प्राक्पाण्डुरोपरे नीरः | 
स भवति शुभकृच्छागः सोपि द्युभो वामनो यञ्च || ७ || 

2824 
अथाप्ररास्ताः खरतुल्यनादाः 
प्रदीपरपुच्याः कुनखा विवर्णाः | 
निकरत्तकणा द्विपमस्तकाथ 
भवन्तिये वा सिततालृजिहयाः ८ | 

अथ शुनकः । 
2825 

पादः पत्चनसखाखयस्नु चरणाः षडनखे दक्षिणः 
ताम्रोछठामनसो मृगेश्चरगतिजिप्रन्मुवं याति च | 
लङ्धलं ससटं यदृक्षसद्ं कर्णा च ठम्बौ मृदू 
यस्य स्यात्स करोति पोष्टुरचिरास्पुशां नियं चा गृहे || ९ || 

2826 
पादे पदे पत्च पत्चाप्रपादे 
यामे सरस्याः षण्नखा मद्धिकाक्ची | 
वक्रं पुच्छं पिङ्गला लम्बकणो 
यासारष्टू चुरी याति पश | १० ॥ 
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अथ गवः | 

282 
अस्ताविलरूक्लाक्ष्यो मृषकनयनाश्च न शुभदा गावः | 
प्रचलचिपिटविषाणा करटाः खरसद्दरावणंशथ || १९॥ 

2828 
दरासप्रचतुदेस्यः प्ररुम्बमुण्डानना विनतपष्ठाः | 
हृस्वस्थुठ्रीवा यत्रमध्याः द्तखुरा्च ॥ १२ 

2829 
इयामातिदीषेनिह्र गुल्फीरतितन्भिरतिमहद्धिनौ | 
भतिककदा कृशदेहा नटा दीनापविकद्धाञ्च || ९२३ ॥ 

2880 
माजौरान्षः कपिरुः करटाभो न शुभदो दिजस्येष्टः | 
कृष्णोतालृजिहसख्रसनो युथस्य नादाकरणाय || ९४|| 

2881 
स्थुलराकृन्मणिम्पङ्गः सितोदरः कृप्णसारत्रण्च | 
गृहजातोपि स्याज्यो युथविनाद्याव्हो वृषभः || ९९ || 

2832 
इयामाकपुप्पचिच्राङ्ो भस्मारुणसंनिभो बिडालाक्षः | 

विप्राणामपि न शुभ करोति वृष्रभः परिगृदीतः|| ९६|| 

2883 
मृढुसंहततास्रो्ठास्तनुर्फिजस्तास्रतालुजिह्ूच | 
तनुहस्वोचश्नवणाः खकुक्षयः स्पष्टजद्भाथ्च |} १७ || 

2884 
तनुभूस्प्रग्बाकधयो र क्तान्ताविलोचना महोच्छ्रायाः | 
सिहस्कन्धास्तन्वत्पकरम्बराः पूजिताः खगताः | ९८ |] 

2885 
वामावर््तैवीमे दक्िणपाभ्च च द्षिणार्व्तः | 

शुभदा भवन्त्यनडुहो जङ्काभिधे डकनिभाभिः ॥ १९ ॥ 
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2886 
लम्बैवृषणैर्मषोदरे संल्िप्रवङ्णः क्रोडः | 
जेयो भाराध्वसहो जत्रेश्वतुल्यथ दस्तफलः ॥ २० || 

288भर 
सितवणेः पिङ्काक्षस्ताम्नविषाणेक्षणो महावक्रः । 
हंसो नाम शुभफलो यूथस्य विवधनः परोक्तः |} २९१ ॥ 

2888 
भृस्प्रग्बाठिरताम्रतिषाणोद्धतककुद्यांश्च | 
कल्माषपथ स्वाभनमातेरात्क्रूते पति रष््म्याः || 2२|| 

अथ गवादीनां चिकित्सा | 

2839 
नूर्णीकरतेषुपुदाया कवणान्वितपिण्डकान् | 
© * > ~> 

~ न 

व्ारिस्फोटा त्रिनदयन्ति द्रुतं वेसरवाजिनाम् || २३ ॥| 
2840 

धासः कुमारिकापत्रपिण्डो लवणसंयुतः | 
हन्ति कण्दुं दरादहेन गजवेसरवाजिनाम् | २४ ॥] 

2841 
कछतैन्धव्रसंयुक्तमधुरिप्ताङ्कवारुके | 
हेप्येपि कुरूते प्रीति वाजिनी प्रसवान्विता | २९॥। 

2842 
तण्डुलीयकमूतानि तथा बिस्वकपित्थयोः | 
गोृतेन समालोद्य सपद तु पाययेत् || २६ ॥ 

2848 
चन्दनागुरुकृष्ेथ सोध्रभार्गीफणिज्नकैः | 
दराेपो त्रिषं हन्ति जंगमं स्थावरं पुनः | २७ ॥ 

2844 
मरं हि रारपण्योः कानिवारनिमन्तितं रवोर्दैवसे । 
नीतं विधिना बद्धं कण्ठे गण्डापचीं हरति }| २८ | 
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2845 
चर्वित्वा रकष्मणामुलं प्रेरितं मुखवायुना । 
योनिमध्यस्थितं गभ मादयेन्महिषीगवाम् |} २९ ॥ 

2846 
शाल्मलीतलनियोतदभेखण्डस्य बन्धनात् | 
मृङ्खनन्रा व्यजत्याद्यु जरामुद्रेगकारिणीम् || ३० || 

284" 
मधजीरकगोरम्भातक्रलेपप्रभावतः | 
वत्सं ल्ञिद्यति गोः श्ीरमतिमात्रं प्रयच्छति | ३९ || 

2848 
विलिप्तं मधुना चित्रं पाप्राणे पुरतः स्थितम् । 
लिदती मृतव्रत्सापि प्रस्तौति खरभी द्रुतम् | ३२९॥ 

2849 
त्रह्मदण्डीरिफाके वा बद्धा चक्राङ्कमूलिका | 
मन्थस्तम्भे सदा रक्षां मरक्षणस्य करोतिसा|| २२ | 

2850 
भङ्गारेः शाकवृक्षस्य नूर्णितैः सघुतेर्यहम् | 
दन्तेनरयस्यतीसारख्यहं पानीयवारणात् || ३४ || 

2851 
वरूणस्य फकलाद्धस्तषीडिताद्रलितो रसः | 

सत्रणे परितोद्यीषं कृमिजारं निपातयेत् | २३२९ | 
2852 

अरलृवृक्षपत्राणां ठेपो गोमुखरोगहत् | 
गोनाससंभवः क्षारो हन्ति पुष्पं चिरोदडवम् | ३६ ॥ 

2853 
ज्वरदोषे समुत्पन्ने पद्युनां त्रिकटाकृतिम् | 
लटि लाञ्छनं कूयास्स्वल्पं लोहशलाकया ।| ३७ || 
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2854 
लाजाः कुष्ठं नखं मांसी गोमयं तगरं धृतम् । 
मयुरो गोमहिष्यादिगेोषे धूपो ज्वरापहः || ३८ || 

2855 
मलदोषे समुत्पन्ने गवां कण्डे विबन्धयेत् | 
घण्टां तत्र लिखेन्मन्त्रं यावकेनामयापहम् || ३९ || 

2856 
मन्लः | ॐ घण्टाकर्णो वटे देते गणः प्रोक्तो महाबलः | 

मारीनिनीदानकरः स गाः पातु जगत्पतिः || ४० || 

जथ पटठावशीकरणम् | 
285 

अङ्गछतजेनीभ्यां गा प्रणि संगृह्य नामयेत् | 
मन्तल्रणनिन वदयाः स्युः परवोश्चादयस्तथा || ४९ || 

मन्लः | ॐ नमो भगवते विष्णवे पद्यूनां पतये नमः ठः; ठः || 
2858 

चित्रोत्तरतविष्णवरोहिणीषु 
चतदेरीदरदिनाटमीषु | 
स्थानं प्रवेद गमनं पनां 

धी मान्विदष्यान्न कदाचिदेव ॥ ४२ 
एते नानाशासनेभ्यः। 

अथ विषपहरणम् ।॥ ८५ ॥ 
2859 

स्थावरं जङ्गमं चेति ह्वितिषं विषमुच्यते | 
स्थावरं कालकूटादि जङ्गमं भीोजगादिकम् || ९ ॥ 

2860 
चिकिस्सा कथ्यते तेषां मन्त्विव्यामिरौषधेः | 
यां ज्ञात्वा सवजन्तूनां नरः स्यादुपकारकृत् ॥ २ ॥। 

कह क्ष 



विषापहरणम् ४९५५ 

2861 
कालकुटादयो भेदा विषस्य नव सन्तिये) 
चिकित्सा कथ्यते तेषां मन्त्रपुवेमतिस्तरात् || ३ || 

| 2862 
मरिचं सैन्धवं सर्विमेधुनिम्बफलानि च| 
समभागानि पिष्टानि पाययेद्धिषमूखितम् || 2 || 

2868 
ततोस्य छर्दिरेकी च भव्रतस्तत््षणादापि | 
तस्मिन्निवृत्ते स्वस्थः स्यात्कालकरटादिमोरहितः || ९ | 

2864 
कर्कोटिकाकयोमुलं चुणेयिस्वा च सषेपान् | 
सार्पेषा पाययेन्मन्तली स्थात्ररष्तरेडरान्तये |} ६ | 

2865 
वन्ध्याकर्कोटिकामृ्ं गोमूत्रेण घृतेन वा | 

©. 
| १९ 

तण्डुलोदेन पीतं वा निहन्ति निखिलं त्रिषम् || ७ || 
2866 

स्थावरः जङ्कमं जेव नखदं्ादिकं च यत् | 
अ्रीफलस्य जटां खल्मां चर्णीकृस्य निधापयेत् || ८ | 

286 
राणदयमितं चूण काल्ञिकेन तु पारयेत् | 
स्थावरं जङ्कमं वेडं तथा दृषीविषरं च यत् | 
तत्सव नादरायस्येव नाच कार्या त्रिचारणा ॥ ९ || 

2868 
वामकरानामिकया जलपृणी सप्रवारमभिमन्तल्य | 
दस्िगकरस्थपातरं तस्मास्सत्रैव नुटुकानि || ९० || 

2869 
पातुं यस्य च दश्यात्स निचिषो भवति तस््षणादेव । 
मन्लश्च दाविरोयं स उच्यते विषहरः परमः || ९९१ 

( युग्मम् ) 



७९६ दाङ्िपरपडतिः 

2840 

दिवः रावरसरूपेण यदा पाथेमयोधयत् | 
तदा प्रोवाच यान्मन्तलरास्ते मन्त्रा शाबराः स्मृताः ॥९२॥। 

मन्तः । ॐ गुरुके पाय शरणम् | 

ॐ चति चवि चारि भार विखमादी || 

अथोपक्िषाणि । 

2841 
हरिद्रां दुग्धसदितामग्मारविरषादितः | 

कल कष न 

पिबेस्सक्लकरां वापि ततः स्यानिर्विषो नरः || ९३ | 

2872 

तण्ड्रीयं गुडूचीं वा धत्तुरस्य विषे पिबेत् | 
तथा कपौसपन्चाद्खं तत्पत्चाङ्गविषपहम् || १४ ॥ 

2873 

बल्त्रलान्तस्त्वचं पिष्टां जलेन कृतपिण्डिकाम् | 
बद्धा कर्णे विषस्थनि तिन्दाद्विषविनाशिनीम् | ९९ ॥ 

2874 
छागदुग्धेन संपिष्य हरि द्रातिरदूरप्रिकाः । 
नादायन्ति प्रलेपेन विषमकसमुद्धवम् || १९६ ॥ 

2875 
प्रणयति गुडं पीत्वा कूष्माण्डरससंयुतम् | 
सशकररं वा गोदुग्धं कोद्रवस्वणेयोमदः || ९७ || 

28१6 
चुलुकेजलपानेन निहयाक्षेणतोपि वा | 
पुमीफलमदो याति लवणस्याश्नेन वा || १८ || 
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28धरप्र 
घ॒तोदतेनतो याति कण्डूतिः कपिकच्छजा | 
याति लूता रामं दीघ्रमिङ्कदीत्वग्विठेपनात् || ९९ ॥। 

2878 
शातधोतं नवनीतं भल्लातकजं विषं हरषे पात् | 
इंटग्विधं समस्तं शमयति नीली तथा लोधम् ॥ ९० || 

2879 
गुञ्जाफलानि विरशतिरभयात्नितयं गुडं च पलम् | 
कत्वैकत्र च गुटिकाः कूयौच्छाणोान्मिताः सकलाः || २९॥ 

2880 
गुरिका्नितयं भुता पीत्वा चोष्णेोदकं विरेकः स्यात् | 
योगोयं दूषीविषहतौ पथ्यं च तत्र दधिभक्तम् | २२॥। 

2881 
कुले मलयजमेरिके सेपरे 
पिष्पल्यौ मधुकचर्धिकं च मांसी | 
एषां यत्समघु नतोचटं च वणी 
तद्ुषीविषमपदन्ति साधु लीढम् || २२३ || 

अथ जङ्गमविषाणि । 
तेषु पव भुजंगः । 

2882 
दोषवाखकित्षाख्यकर्काटाग्नमहाम्बुजाः | 
दाङ्पालध जालिको नागा अष्टो पुरामव्रन् ॥ २४ ॥। 

2888 
आद्यन्तौ च तदाद्यन्तौ तदाद्यन्तौ च मध्यमो] 
वह्नीन्दुवायुवरुणपुत्रौ पितृसमप्रमो || २५ ॥ 

2884 
द शाषछटपत्चतरिगुणसप्तमुधोन्वितौ क्रमात् | 
विषो नृषो विशौ द्यद्रौदौ हौ नामौ प्रकीतितौ || २६॥ 

४9 
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2886 
नागानां जज्निरे तेषां खताः प्चदातं प्रथक् | 
अजरामरणा घोरास्ते सर्वे कामरूपिणः || २७ | 

2886 
तदन्वयोद्धवाः सपा .असंख्येयास्ततोभवन् । 
स्वगेवरिधिषातालमूतलेषु वसन्ति ते || २१८ ॥ 

288१ 
फगिमण्डकलिराजीला बातपित्तकफातमकाः | 

क्रमाद्धौमाः स्मृताः सपो व्यन्तरा दोषभिभिताः | २९॥। 
2888 

दर्वक्ररास्तु सफणा पोणसा मण्डलान्विताः | 
राजीला राजिमिधित्रा व्यन्तरा भिश्रलक्षणाः || ३० || 

2889 
दर्वीक्ररस्य दंशः स्याद्ुक्षः गुष्कः सितेतरः | 
उष्णः सशोफः पीतञ्च दंशो मण्डलिनः पथः || ३९ | 

2890 
दोफ़ वान्खिग्धदीतथ दंदो राजीरकः सितः | 

व्यन्तरादिङतो द॑गो विज्ञेयो भिभ्रलन्षणः ॥ ३२॥ 
2891 

दरो स्थित्वा द्विपन्चाशन्मात्रा संवधेते विषम् | 
मात्रा ठष्वक्षरोन्माना निमेषोन्मानिकापि वा | ३२३ 

2892 
दंशाच्च याति गररुं भारं नेतरं ततो मुखम् | 
आस्याच घमनीस्ताभ्यो धातृन्व्यामोत्यपिं क्रमात् || ३४. 

। 0 
धातोधात्वन्तर प्राप्तौ . विषवेगो भवेन्महान् | 
ततो दष्टस्य जायन्ते चेष्टा वेगेषु सप्र || ३९ ॥ 

2894 
वेभो रोमान्चमाद्यो रचयति विषजः स्वेदवक्रोपदोषौ 
तस्योभ्वं तत्परौ द्वौ वपुषि जनयतो वणंमेदपरवेषौ । 
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यो वेगः पञ्चमोसौ नयनविवरातां कण्ठभङ्ं च दिक्षां 
पो निःशवासमोहौ वितरति च मृतिं सप्तमो दश्टकस्य || ३६॥। 

2895 
यस्याङ्गानां जडत्वं श्चयथुरवयवेद्रेगदाहप्रवेषौ 
विड़दः केखलुज्वः इकरमरुणतापाङ्गयोभोन्तिरश्णोः | 
त॒ष्णाखक्कम्पद्यूली हदि च विघटना दन्तदन्तच्छदानां 
उयावं च शेष्मपित्तोदमनमदगरं रोमकूपादिषु स्यात् | ३७ || 

2896 
लालासुतिः स्ितनिभा परिवेषमास्ये 
नास्ाञ्नयाणि वचनानि च सन्धिभेदः | 

पुवौधिका विकृतयो विविधा मवेयु- 
येस्य प्रतिक्षणमसौ खलु कालदष्टः || ३८ ॥ 

289 
कृत्तिकाभरणीस्वानिमृलपुवा्रयाधिनीः | 
विदालाद्रमघाश्ेषाचित्रान्रवणरोहिणीः || ३९ ॥ 

2898 
तारास्ताः सर्पदष्टस्य त्यजेन्मन्दकजौ तथा । 
पश्चमी चाष्टमी षष्ठी अमावस्या चतुर्दरी | 
संध्याचतुष्टयं दुष्टं दु्टयोगा्च राशयः || ४० ॥ 

अथ दुतपरीक्षा । 
2899 

आकारणाय मान्तिकमागतदूतस्य वचनमादाय | 

क्त्वा प्रमाणमादावाभेमन्त्य च तत्र मन्त्रेण || ४९ 
2900 

सप्तज्निगुणितधार ततः परमाणं पुनः कुयात् | 
वरौ समतायां वा जीवति दष्टो न मानहीनत्वे || ४२। 

( ग्मम् ) 
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2901 
मन्लः | ॐ भ्िणि रिणि जिणि ॥ 

दृतमखोत्थितवणौन्द्िगुणीकृत्य निभिहरेद्धागम् | 
अवदोषे दुन्ये वा नो जीवतीति विज्ञेयम् | ४२ ॥ 

अय समस्तसपाणां तत्क्षणदषटचिकित्सा । 
2902 

द॑दाकार्दिं ददोत्सथयो दष्टः काष्टद्िखादिना | 

त्रिषरान्त्ये ददेहंदां ज्वलोल्काकनकारिन। || ४४ || 
2903 

श्रवोमलठेन बास्यादधिरपे संरोषयेच तम् | 

द्टङ्धः छेदयेददोपरिषटाद्न्धयेहटम् || ४९ | 
2904 

सपेदष्टप्रवेदो तु स्वयमेव विचक्षणः | 
मुत्रयेत्ततक्षणादेव निर्धिप्रत्वमवामुयात् || ४६ ॥। 

2905 
स्यो भूजंगदंदो रविखतमरुपरिते कदाधेदषि | 
व्रजति न धातुषु गररं सत्यं पाषाणरेखेव || ४७ || 

2906 
सधघुतं मरिचं पेयं जीवो वा जीवकलक्षणः | 
रामञेद्वाकुपन्चाङ्गपूणं वा नस्यतो हितम् | ४८ ॥ 

अथ दर्वींकरचिकित्सा । 
290¶ 

शिरीषबीजपुष्पाकंक्षीरबीजकटुत्रयम् | 
विषं विनाद्ायेत्पानकरेपनस्याच्ञनादिना | ४९॥ 

2908 
शिरीषपुष्पं स्वरसेन भावितं 
चरिःसप्रक्ृत्वो मरिचं सिताहयम् । 
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प्रयोजयेदच्जनपानभा वनै- 
विमोहितानामपि सपदंहिनाम् | ९० || 

2908 
नताषणं निश्ादारू करजोकः शिला मधु| 
यष्टिः शिरीषं कृष्णा च गणोयं विषदस्दनः || ५९ 

2910 
पञ्चाङ्गः कृष्णपज्चम्यां शिरीषस्य रसादरिना | 

गहीत्वा मृञ्रपिषटस्तेर्विषघ्यो गुटिकाः कृताः ॥ ५२ ॥ 
2911 

छायाद्युष्का रक्तिमात्राः स्वैकमेख योजयेत् । 
जातवत्सङाकृद्र्समुज्वर्तिविषं हरेत् || ५३ || 

2912 
हिङ्गप्रलशरुनव्योषाधान्याम्लगुटिका तथा | 
मां सीचन्दनसिन्धूत्थकृष्णायष्टचुषणोस्पकेः || 
समूत्रैरद्जनं सव्यो विषखम्रप्रबोधनम् ॥ ५४ | 

2918 
अर्ककपौसयेोर्मूरं जलपीतं जयेद्िषम् | 
पटोलमूलनस्येन कारुदष्टोषि जीवति || ९९ ॥ 

2914 
ड € मुः क £ मूर इवणेजात्या मूले सेफन्दकनकयोवापि | 

दत्ते नस्ये पाने चेकेकं गरलनादानं गदितम् ॥ ५६ ॥ 
2915 

वैरेचनफरमन्जानिम्बुकरसभावितस्तु बहुवारम् | 
लाराघृष्टो निहितो नेजयुगे हरति कालविषम् || ९७ | 

2916 
पाठामुलं विनिष्पिष्य गोधुतेन पिबेत्तु यः | | 
सत भवेद्िषनिभेक्तो नात्र कायो विचारणा|| ९८ ॥| 

281 
एकविद्यतिसं जपं नलं मन्त्रेण पाययेत् | 
यदा ान्तिस्तदा मृत्युन वान्तिर्जावति धुवम् ॥ ९९ ॥ 
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मन्बः । ॐ नीरखकण्ठः विमुक्षः क्षः क्षः ॥ 

अथ मण्डकलिचिकित्सा । 
2818 

्िवृ्निरायिफलबयीस्नु- 
कक्षीरान्विते गव्यचतुष्कयुक्ते | 
ब्राह्मीरसे साधितम।ज्यमुचै- 
विनाशपरेन्मण्डलिनां विषार्तिम् ॥ ६० ॥ 

2819 
भजामूत्रं च तद्विष्ठा सूकरस्य तथैव विद् | 
बुद्रदं लेपतो हन्यान्मण्डरिदेवेडसंभवम् || ६९ | 

2920 
चट तक्रभवं ज्ुहीतरुशिफा पकं कदल्याः फलं 
तुम्बीहिङ्खमुनेः हिफा शिवजलं नीली सगुम्फा शिफा | 
चूण नागलतादलं दधिनृपी लोणस्य पिण्डत्रयं 
योगानामिदमाशु मण्डलिविषं ठेपेन निमूलयेत् ॥ ६२॥ 

2921 
काकमाची तथा कुठ गोतक्रेण च पाचयेत् । 
नाशयेन्मण्डरिक्ष्वेडमगदोयं छनिधितम् || ६३ ॥ 

अथ राजीरखचिक्छित्सा | 

भथ राजीलदष्टेन पेया कृष्णा ससैन्धवा | 
सकृष्णा खण्डदुग्धाञ्यं पातव्यं वापि माक्षिकम् || ६४ || 

2922 
सकृ्ठरेणकव्योषच्छत्रातिविषमन्षिकाः | 
कटुकागृहधूमाद्या घ्रन्ति राजीलजं विषम् || ९९॥ 

2928 
शिषिषिच्छवचाहदङ्कलशुन नकुकास्थिमिः | 
मरीचतुल्येपूपः स्याद्दिषदा सनुहिवह्धिजः ॥ ६६ ॥ 
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2824 

जिघ्र नासया दार्वसिचनासिन्धुजाङ्करीम् | 
पिबे्ठा गुलिकानां तु व्योषं सबकलास्थि वा ॥ ६७ || 

अथ व्यन्तरचिकित्सा । 
2925 

भगरैः सर्वसामान्धेभ्यैन्तराणां विषं हरेत् | 
धुपो देवीसहापिच्छखण्डनेस्तद्विषापहः | ६८ || 

2826 “ 
व्योषपिच्छविडालास्थिनकुलाङ्खरहैः समैः | 
चूर्णितैर्मेषदुग्धाक्तेधूपः सवैविषापहः || ६९ ॥| 

2927 
मन्त्रेणानेन सलिलमभिमन्ल्येकर्विरातिम् | 
पाययेरतपेदष्टस्य निर्विषो भवति क्षणात् || ७० || 

2928 
व्यन्तरगोनसलूतागदेभविस्फोटकरभमागण्डाः | 
मूषिक कीट विषाणि स्थावरमपि नाशमायाति || ७९ ॥ 

2929 

दष्टमौली खधां ध्यात्वा वर्षन्तीं मेषमालिकाम् | 
दर्भरमयुरपिच्छैवो माजेयेन्मान्तिकस्ततः | ७२ ॥ 

2980 
ध्यानेन जलपानेन माजेनेनाखिलं विषम् | 
प्राणिनां नदरयति क्षिप्रं मेषमालाप्रभावतः || ७३ | 

मन्ः 1 ॐ सारे माले हर विषवेगं हाहा हीही समरी ञं 
वेलं अवेगहि ॐ नागेन्द्रदरुमं रुद्रं अवटं मःत्रँत्रं लं 
सं; ढः ठः || 

अथ सर्षसामान्यचिेत्सा । 
2981 

दधि मधु नवनीतं पिप्पली शृङ्कवेरं 
मसिविमपि च कष्ठ चाष्टमं सेन्धवं च | 
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यदि दशयति सरोषस्तक्षको नागराजः 
भगदमपि च कुयोन्िर्िषं तर्क्षणन || ७४॥ 

2882 
अलाबुबीजं त्रपुसस्य बीजं 
तस्येव तोयेन च तच्रिषिक्तम् | 
आठेपनर्विषिवसखयुक्तं 
हन्यादिषं तक्षकसंभवं च | ७९ ॥ 

° 2988 
श्वेतवचां घृतमरिचे गुज्नां च पिबेद्धुजगसंदष्टः | 
छर्दिविरेकौ भवतस्ततः ली स्यादिषैमुक्तः|| ७६ | 

2984 
आकिर्दिव्यौषधी प्रोक्ता सह्मकण्टकसंवृता | 
विमुच्यते विषैः प्राणी पीट्वा तोयेन तन्नटाम् || ७७ ॥ 

अथ घोणसीविदा | 
2985 

सप्ताभिमन्तितं नीरं सपेदष्टस्य पाययेत् | 
दर्भमेयुर पिच्छैवौ माजयेदेकर्विदातिम् || ७८ || 

2986 
स्थाव्रजङ्गमगररं भूतम्रहराकिनीप्रभृतीन् | 

ग्भदधवं च अयुलं दृषिविषं स्फोटकं टूताः || ७९ ॥ 
298१ 

नारायति धोणसीयं विद्यामन्तरेण पुवेसिद्धेन | 
जापः सहसरमानो मन्लस्य दातं च होमः स्यात् || ८० || 

मन्तः | ॐ दवीं नमः भ्रीधोणसेरे २ वरे २ तरे९वां २ चल 
२्लांर्रां२सररक्षरलांर्सीरद्री२द्दं२द्हां 
भगवति श्रीघोणसे ष ५ सः ५९ हर ९ वः९ ठः ९ 
मः ९ वरविहंगमानुजे क्षमां ह्मी ्मूश्पंश्मील्मस 
रो सयम ठ २ श्रीघोणसे कं स्वाहा ॥ ॥ 
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अथ रुहरीसमुत्थापनम् | 
हां हीं आस्तीकाय ॐ डी विषविनादानाय ॐ वः 

ॐ यः ॐ हर ४ कर्णै जपेहष्टः समुत्तिष्ठति || 

अथ सर्पोच्चाटनम् | 
2938 

सप्रामिमन्तितान्यत्र ककंरानेकर्विदातिम् 
किपेत्ततः पलायन्ते सपोखरासपरायणाः | ८९॥। 

मन्तः | उश्हां रहर हूं २ हम्ह २है२ह्ः॥ 

अथास्तीकमन्लः | 

2939 
ॐ सपौपसपे भद्रं ते दुरं गच्छ महाविष । 
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं स्मर ॥ ८२ ॥ 

2940 
भास्तीकवचनं स्मृता यः सर्पौ न निव्रतते | 
चातधा भिद्यते मुतिं हिरावृक्षफलं यथा || ८३ || 

अनेन तरिवेलं पठितेन सपाः स्थानं स्यक्त्वा यान्ति | 

अथोषधम्। 
2941 

रसोनरससंकिप्रकपासास्थीनि विक्षिपेत् । 
बिलद्वारे ततः सपौः प्रणरयन्त्यतिवेगतः || ८४ || 

अथ सपक्षा । 
2942 

वले मन्थि ददन्मन्ती सप्रवेठं जपेन्मनुम् | 
#: || देहे बरन्थियुतं वासो यावत्तावन्न सपभीः | 

४५ 
८९५ ॥ 
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मन्तः | ॐ दश्टकर अष्टकर कारिद्गनाग हरिनाग 
सपे डण्डी विषु दाढबन्धन (शैवगुरप्रसाद || 
लज्जामूलमधःपुम्पीमूठं बद्धं यदा करे । 
तदा तस्य न सर्पेभ्यो भयं कुत्रपि विद्यते | ८६ ॥ 

2944 
सितवषौभूमुलं पुष्यक्षेगृहीतमतिश्ुचिवि धानात् । 
तण्डुल जलेन पिबतः सप्रदिनं सपभीनौत्ति || ८७ || 

2945 
आषाढश्यु्कपक्षे भानोर्दिवसे शिरीषवृक्षस्य | 
मुरं जलेन दिष्टा पिबेन्न भीस्तस्य सर्पत्था | ८८ ॥ 

2846 
अ।वत्सरमदिभीतिने स्यादस्य प्रभवेण | 
शुकनासां च पिबेद्यो जलपिष्टां तस्य भीनास्ि ॥ ८९॥ 

अय वृश्िकविषचिकित्सा। 
2947 

पलाशबीजमकेस्य दुग्धे पिष्टं हरेत््षणात् | 
विषं वुथिकसमूतं दंरास्थानविकेपनात् || ९० || 

2948 
वृद्धकपौसमुलं च मेषशृङ्गी च वारूणी | 
एकैकेन प्रयोगेण वुधिकोवतरत्यलम् || ९९ | 

2949 
घृनाक्तदुग्धकेपेन मधुकस्वेदतोथवा | 
सेन्धवेोष्णाज्यपानेन वृधिकस्य निषं ब्रजेत् || ९२॥ 

2950 
अथ मन्त्रमिमं कर्णं जपेहंशं स्प्रशेन्तथा | 
एकविंशतिवारं च वृधिकदेवेडदान्तये || ९३ || 
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2951 
मन्लः | ॐ आदित्यरथवेगेन विष्णु बाहुबलेन च । 

गसडपक्षपातेन भूम्या गच्छ महाविष || 
ॐ ओ पक्षियोगिपादाज्ञा श्रीशिवोत्तमप्रभूपादाज्ञा ।। ९४ ॥ 

भथवा दितीयं मन्तरं पर्वोक्तविधानेन जपेत् | 
| 2952 

मन्त्रः | हिमवदुत्तरे पाश्च कपिलो नाम वृधिकः | 
तेनाहं प्रेषितो दूतो गच्छ गच्छ महाविष | 

के किलिकिलि स्वाहा डाकिनी स्वाहा फट् रेपविष || ९५॥ 

अथापरविषाणि । 

2958 
खजूराटीढमङ्गः यत्तस्मित्तङ्गे विनिक्िपेत् | 
दीपतैलं ततस्तीत्रं विषं नदयति देहिनाम् ॥ ९६ ॥ 

2954 
हरेच्छिरीषपश्चाङ्गः व्योषं शातपदीविषम् | 
सस्नुक््ीर शिरीषाषस्थि दरेहदैरजं विषम् | ९७ ॥ 

2955 
शिलातालककुष्ठानि भावयेत्तुलसीरसेः | 
याति तत्पानतः रीघ्रं विषं मुषकसंमवम् || ९८ ॥ 

2956 
आल्ुना भल्लितस्याथ नामोचार्य समुद्धरेत् । 
मागेभूलि क्िपेहूरं तस्य रीप्रं खुखं भवेत् ॥ ९९ ॥ 

285 
कुस्तुम्बर निरायुग्मे शिरीषकुखभेः समम् | 
कान्तापुष्पं पिबेन्मुलं समस्ताखुविषापहम् || ९०० | 

2958 
कार्णकारससौवीरगुपरां ्िकटुमाधवीम् | 
यष्टीधान्यगुडक्षीरं दश मत्तुन! पिबेत् || ९०९१ || 
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2959 
भङ्खोलपन्नधुपेन यद्वा केदासमन्विंतेः । 
सक्तभिः कटुतैलाक्तयातिमस्स्यविषं क्षवम् || ९०२ ॥ 

28960 
दाङ्किमस्स्यविषे स्वेदो घृतकपोसपिण्डिका | 
केसर तगरं शुण्ठी मरिचं हन्ति लेपतः || ९०३॥ 

2961 
मक्षिकाया विषं यद्रा घृतैन्धवकेपतः | 
तप्तायःस्वेदतो भृद्गया वराटचाथ तिषषणात् || ९०४ ॥| 

2962 
वृकव्याप्रतरक्ष्वक्षशगारद्विपवाजिनाम् | 
रुधिर सावयेहंशाददेलोहराल कया || ९०९ | 

29638 
दया मासुरमिजिहया च निःदोषप्राणिसंभवम् | 
नखदन्तविषं हन्ति मधुना सह ठेपतः || ९०६ || 

2964 
वटनिम्बशमीकल्ककषायो इन्ति ठेपतः | 
निः दोषजवजातीनां नखदन्तविषं दतम् || ९०७ || 

2965 
पाठामुलं सिप्र द॑रास्थाने जलेन संपिष्टम् | 
सर्वेषां कीटानां विषमपहरति क्षणददिव | १०८ ॥ 

एते नानागारुडश्ास्रेभ्य. । 

अथ भूतविद्या ॥ ८६£ ॥ 
2966 

तत्र देवाखरनागत्रिदोषादिसमुपखृष्टचिन्तस्योन्मा- 
दिनधिकिंस्सा कथ्यते | 

राजीकरस्चव्याघातशिरीषाकनिशायुगम् । 
प्रियङ्कलिफलादारुहिङ्गग्योषं कुचन्दनम् ।| ९ ॥ 
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2960 
मच्िोम्रासमुलं च तद्ुरी ्रहनारानी | 
पाननस्याच्जनालेपस्नानोदतेनपूुपनात् | २ || 

2968 
कृष्णाकसेरुखजर्यो बदसे मधक्रम्बसी | 
दाकंरा मयु सर्पि सर्वोन्मादे पिबेदिदम् | ३॥ 

2969 
निम्बपत्रवचाराजीहिङ्कगोमेषरोमभिः | 
हिङ्कुमावह्निलशुने धषी स्यातां मरहप्डै || » || 

2970 
पाठापथ्यावचारशिगरुसिन्धुष्योषेः प्रथग्जकेः | 
अजाक्षीराढके पक्रं सर्पिः सवेप्रहान्हरेत् ॥ ५९॥ 

2811 
विद्या चण्डासिधारेयं म्रह्री कणजापतः | 
एकविदातिजश्च सषपेस्ताडयेन्मुखे | ६ || 

मन्तः | ॐ नमो रलत्रयाय नमथण्डवचपापाणाय महासत्व- 
सेनापतये नमथण्डवच्रदुङलाय प्रदीप्राय प्रज्वरितद- 
स्ताय प्रज्वलिता्चितदीप्रकेशाय नीरकण्डाय विभ्रान्त- 
रूपाय लम्बोदराय महाज्ञानवक्राय भुकुटीमुखाय चतु- 
दाय करालाय महाविकृतरूपाय वञ्रगभौय पएदयेहि 
कायमनुप्रविरय शिरसि गृह्ण २ चक्षुषी वाल्य ९९िरि२ 
भिरे २ किं चिरायसि २ देवदानवगन्धवयन्षरान्षस- 
भूतप्रेतपिशाचना्गांखासय २ कम्पय १९ समयमनुस्मर 

हन २ दह २ पच २ मथ २ विध्वंसय १ चण्डासि- 
धाराभीतमतिराज्ञापयति हुंफट् ठः ठः स्वाहा || 

2972 

बलिर्मथेन मांसेन मस्स्येस्तैलेन सक्तभिः | 

माषापपेः सकल्माषैरश्ान्यां दिशि दीयते | ७ | 
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अथ बकिनिवेदनम् । 
2973 ` 

मन्लः । भूतानि यानीह बत्तन्ति तानि 

बलिं गृहीत्वा विधिवतरयुक्तम् । 
अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु 

रक्षन्तु तान्यद्य नमोस्तु तेभ्यः || ८ | 
एते नाना संहिताभ्य. । 

अथ बाट्ग्रहोपरामनम् ।। ८७ ॥ 
जन्मदिवसादारभ्या्टादशवषेपयन्तं देवीगमरहा 

मनुष्यं गृह्णन्ति तासां च नामानि | 

पापिनीभीषणीषण्टाठीकाकोरीहंसाविकाकाकटीमुक्तकेरी भ्रीद- 
ण्डीमहिषीरोदनीपुतनामुकटीगोमुखीपिद्गलाकटनापङ्कजारीतलायम्- 
नाकुम्भकर्णिकातापसीराक्षसी चपलायातनारो दनी चट काचश्चलाधावनी 
जवनाजातवेदाकाठिनीकलहंसीदेवदृती बाछिकावायवी मण्डका बन्धकी 
कुमारीप्रभृतयः | 

2974 
नखदन्तविकारी स्यान्निद्राहीनोथवा भयेद्िगी | 
दुगेन्धी बहुचेष्टो बालो बालमग्रहाविष्टः || ९ ॥ 

2875 
दनो सतिक्ता विषमच्छदत्व- 
कपरोदूतेनादन्ति शिशुमहातिम् | 
सप्रच्छदाशचत्थमधुकरोलु- 
पन्रक्रथाम्भः स्लपनाच हइीतात् | २॥ 

2976 
वंशर्वग्जतुसंयुतं सल द्युनं सारिष्टपत्रं पृतं 
निमोल्यं नरकेशसर्षिरुरगत्वग्गौरराजीयुतम् । 
सिद्धां जतुनिम्बपन्रसहितं वं त्वगाज्यान्वितं 
धूपानां जयमेतदाड्यु सकलान्बालम्रहान्ना शयेत् ॥ ३ ॥ 
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सवैबालमरहेषु स्यान्मन्त्रोयं सार्वकामिकः | 
बाररक्षाविधाने च तथा दभोदिमाजने | ४ || 

मन्लः । ॐ नमः सवैमातृणां हृदयं मोटय २ भञ्जय २ काटय २ 
स्फोटय स्फुट २तुण्ड २ गृह्ण २अाकड् १ विकड २ अोट- 
य २ एवं सिद्धमाज्ञापयति हर २ निदोषं कुरु २ बालिका 
बालो वा खीपुरुषौ वा सर्वैम्रहाणामुपक्रम्यतु ॐ चामुण्डे 
नमो देव्ये २ हः हीं २ हीं भपसरन्तु दुट्महादहु हुं तद्यथा 
गच्छन्तु गुह्यका अन्यत्र स्थाने उ रुद्रो ज्ञापयति ठः ठः स्वाह || 

एते जआगमराच््ेभ्य । 

अथ कौतुकानि ॥ ८८ ॥ 
2818 

भूपानां रसिकानां धनिनां वा कौतुकेषु सक्तानाम् | 
मन्थानालोक्य मया क्रियते किंचिदिनोदाथम् ॥ ९॥ 

29789 
रथ्याकूपतरूच्छायाप्रेतभुदेवगेहजाः । 
वल्मीकसंभवा वहिदग्धपानीयपीडताः || २॥] 

2880 
हिमाखुक्रिमिभियुक्ता मृदुकाकालसंभवाः | 
ओषध्यो विधिनानीता न कार्यं साधयन्ति ताः | ३ | 

( युग्मम् ) 
2981 

अतः प्ररास्ते नक्षत्रे शुभे वारे शुिष्मता | 
ओषधं विधिवद्राद्यं स्मृत्वा देवीं च उखप्रभाम् ॥ ४ |] 

मन्लः | ॐ खप्रभायै नमः | 
2882 

पुष्यार्के मुलार्के हस्तार्के चो तराकंदिवसेषु । 
ग्राहं परातर्रव्यं निमन्तितं भानुष्तदिवसे | ९ ॥ 
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2988 
पुष्येपराजितामुलमुद्ृतं सर्पिषा युतम् । 
पीतं त्रा कंधराबद्धं गण्डमालाविनाङानम् | 

चिन्रोद्ूतं गठे बद्धं कुन्दमूलं निहन्ति ताम् ॥ ६॥ 
2984 

कण्ठे रज्जुं बद्धू मृतस्य पुंसस्तु रज्जुमादाय । 
तस्याः खण्डं कण्ठे बद्धं गण्डखलनजं हरति || ७ ॥ 

2985 
बन्बूबन्दकं बद्धं कटयामर्शोविकारनुत् | 
तथा रेफालिकायस्तु वायुषीडाहरं स्मृतम् ॥ ८ ॥ 

2986 
काकजङ्खाजटा निद्रां कुरूते मस्तके स्थिता | 

पुष्योद्धूतं गुनःपित्तमपस्मारप्रमच्ञनात् || ९ || 
298 

निर्गण्डयाः सहदेव्या् कटौ बद्धं जटादइयम् | 
प्रातरादित्यवारे च सवेज्वरविनाशकृतु || ९० || 

2988 
कन्याकर्वितसूत्रेण बद्धापामागेमूरिका | 
एेक।हिकञ्वर हन्ति शिखायामतिवेगतः || ९९ | 

2989 
कर्णी बद्धा रवी भ्रेततुरंगरिपुमृलिका | 
सवरज्वरहरा शेतमन्दारस्य च मूरिका || १२ ॥ 

29890 
काकमाचीश्िफा कर्णै बद्धा रा्जिञ्वरापहा | 
पाणिस्थं वृषवृन्दाकं द्युते वितनुते जयम् || १३ || 

2991 
काकजङ्ारसः कर्णे किमो बाधिथेनाश्नः | 
हन्ति कण जटा बद्धा तस्या नेत्रामयं ध्रुवम् | २४ ॥ 
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2992 
गृहीतं रेवतिक्रस्षे पिप्पलस्य च वन्दकम् | 
महिलानां करे बद्धं परमं गभधारणम् | ९९ ॥ 

2998 
पन्तूरमूठिका पुष्ये गृहीता कटिसंस्थिता | 
गभं निवारयस्येव रण्डवरेरयादियोषिताम् ॥ ९६ || 

2984 
राजिकां तिलतेठं च पिष्टा नारी कतौ पिवेत् | 
त्रिदिनं तेन गभेस्य संभवो मैत्र जायते || ९७ || 

2995 
पिवति प्रसूतिसमये काल्िकयक्तं जपाभवं पप्पम् | 

न बिभति सा प्रसूति धृतेपि तस्या न गभः स्यात् || ९८ | 
2996 

नन्वुलवृक्पुष्पाणि गोदुग्धेन पिवेत । 
या नारी गभरसंभूतिः पुनस्तस्यां न जायते || ९९ ॥ 

299 
जञात्वा तु गभर गर्भिण्याः साधेमासद्रयोन्मितम् | 
तंदैकवणेगोक्षीरे पिबेहभस्य मस्वरीम् | २० | 

2988 
पिष्टां गृदीनां च रवेर्दिने खुचिविधानतः | 
भवन्ति पुत्रिका यस्याः सा पुत्रं जनयेद्ुवम् || २९ ॥ 

( यग्मम् 1) 
2889 

ऋतुस्ताता पिबेन्नारी ेतकण्टारिकाजटाम् | 
पयस। पु्रसंभूतिस्तस्याः संजायते ध्रुवम् || २२॥ 

3000 
भूनागल्ज्नारक्योः कल्कसंरिप्ररोफसा | 

या नारी रमते सा स्यादन्येषा पस्त्वनारिनी || २३ 
99 
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3001 
द्विपदङरानः पुटदग्धः साजक्चीरो रसाञ्जनोपेतः । 
दिनसप्रकप्रठेपात्खरतेरपि रोमसंजनकः |] २४) 

8002 
कधुरभद्लातकद्राङ्चूणं 
क्षासे यवानां समनःशलिलथ । 

तैलं विपक्रै हरितालमिसखं 
€ निमृललोमानि करोति सद्यः || २९ | 

8008 
अङ्कोद्टबीजमनज्नानां सखष्मचूधं विधीयते | 
तिलतेठेन तचचुणं सम्यकत्वा च भावयेत् ॥ २६ || 

2004 
€ न क च | न्ते 

मदेचित्वोप्गतोयेन गृह्णीयात्तेल मुत्तमम् । 
नानाकर्माणि सिध्यन्ति तैलेनानेन योगिनाम् }। २७ || 

युग्मम् । ) 
3005 । 

अपक्रमपि चूतस्य करं द्रवति वेगतः | 
गुड दुण्ठीप्रलेपेन विधृतं राश्वदातपे || २८ | 

3006 
निच्छद्धिदारितं राजीचुे गुग्गुरमर्दितम् | 
अपक्रमपि नतस्य फलं सुस्वादु जायते || २९ || 

800¶ 
केतकी पच्नकक्रैलादलकेसरचूणेतः | 
दिव्यगन्धं भवेद्धारि मोरितािकदम्बकम् || २० ॥ 

3008 
् क ९ © 

चन्दनेलादले रीरतगरै्ासिते जके । 
पीते संजायते निव्यं गन्धो वपुषि भोगिनाम् || ३९१ || 

3008 
पादांशापत्रकोन्मिञ्रजरचन्दनशिमुभिः | 
केत कीपुष्पसंवादी गन्धो भत्रति निधितम् ॥ ३२ 
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3010 
शिग्रुजटारसभावितनचुणैः 
सषेपखरिरिह रात्रावुषितः । 
चस्पकगन्धसमं डुचिगन्धं 

करुते स्नानविधौ विनियुक्तः || ३३ || 
8011 

अतिपक्रकपित्थेन लिप्तपात्रे खयामितम् | 
दुग्धमस्तुविहीनं स्याचन्द्रविम्बोपमं दधि || ३४८ || 

83012 
धाज्ीफ़करतेिपनेपक्र पात्रे खुयामितम् । 
गतमृत्कं जलापोतं पाचररूपं भवेहधि ॥ ३९ | 

3018 
चाकलिमण्डेन संज्प्िद्ुष्कद्युद्धेन वाससा | 
छादिते वेणुपात्रे स्यात्खुदृग्धं यामितं दापि || ३६ ॥ 

3014 
फलान्यनेकवृक्लाणां मधुना मदनेन च | 
लिप्तवृन्तानि तिष्ठन्ति क्षतदीनानि वै चिरम् | ३७ || 

8015 
ककुभस्य फठं पुष्पं लाक्षा ओरीवासगुग्गुलू | 
श्ेतापराजितामरं विडद्गान्वितसषपाः || ३८ | 

83016 
धूपः सर्जरसोपेतः प्रसरन्गहमध्यतः | 
सपौखमत्क्णान्युकान्नाश्यत्येव गन्धतः || ३९ | 

अथ स्ेतरक्षा । 
8017 

कुम्भे विब्यां समभ्यच्ये मन्तिता बल्विद्यया | 
वालुकाः शेतस्तिद्धाथोन्क्षे्रमध्ये विनिल्लिपेत् | ४० || 
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8018 
रारमाः सारसाः कीरा वराहमुगमूषकाः | 
राराकाथ ततो यान्ति बटलविद्याप्रभावतः || ४९ || 

मन्तः | ॐ नमः सुरेभ्यो ब २ज २ निरि २ मिङलि २ स्वाहा 

अथ सहरक्षा | 
8019 

९ रेखया कुण्डलं कयोन्निजसाथेसमन्ततः | 
मान्लिक्रो धनुषः कोटया जपेन्मन्त्रं तु शाबरम् || ४२॥ 

मन्लः । नन्दायणु पत्त सायरिउपहारुमोरी रक्षा कुक्कुर जिम पुरी 
दष्टावह उरहह पी परह म॒रि जाह रे जाह | आठ 
संका करि उर बन्ध उं वाघ वाधिगि कड मुह बन्धड 
कलियालिणीकी दुहाई मददेवकी पूजा पाड टालहि जह 
आगिटी विष देहि || 

3020 
योरा इति शब्देन परोचेरुक्तेन मन्तिणा | 
यावहूर श्रुतः दब्दस्ततः सिंहः पलायते || ४२ || 

8021 
पिङुनात्तस्करात्सिहादपमुस्योस्तथा द्रारात् | ̀ 
रक्लां करोति मन्त्रोयं पठितः दरावरलखिया || ४४ ॥ 

ता 8022 
रक्तां कुर्वत तजन्या दिष््वष्टस्वपि बुद्धिमान् | 
अथव। निक्षिपे ककेरानभिमन्लितान् || ४९ ॥ 

मन्लः । ॐ आडू चुद् वादी कड़ी चो 
चदु कालु कांड वाघु स्वाहा || 

अथ विदयुद्रारणम् | 
8028 

जेमिनिथ खमन्तुश्च वैदराग्पायन एव च | 
पुलस्त्यः पुलहो विष्णुः षडते वजवारणाः || ४६ | 
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¦ अथ भद्धातकः । 
। 3040 

मनेः कल्याणः १, क र् > वादान्नभयं = य क्षीरेण सह पाचयेत् | 
विद्यु भ्यौ पिबेन्मासत्रयावधि | 
कदम्बवृक्षसार न जीवेद्रषेशतं सुखी ॥ १४ || 

विद्युस्पातस्य ` अयथ गन्धकः | 

8041 
रामरा पठेद्य । त 
न तस्य दषटचि पन्च नितरा गन्धादमनो यलत- 

¬ ( माकवरसे छयाविड्ुष्कीकृतम् | 
अथ सथा मधर धृतं प्रत्येकमेषां पलं 

। मासयुगलं खादन्नरः प्रत्यहम् |} ९९ || 

पद्िरद्षदे = म्धगन्धा । 
पञ्चा दाद्ापिव न 

स बा विचक्षणः | 
न्ती 

१ पमे: घ्च कारयेत् || २९९ || 
चणपन्रोपमः ५48 

चतार्वधा तु षा परिभाविते | 
तमोषधीं स भ च पयसा सह ॥ ९७ ॥ 

3044 

पत्रमुलान्वि शुक्राद् प्रजायते | 

विरेक वम पाठेतबलितः | १८ || 

-ह्येन्मः  पुननेवा । 

जी गौयां त 
: सह | 

दृढकायो मन्लः| वृद्धस्तरूणायते || १९ ॥ 
वक्ीपसिः 
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अथ पानीयम् | 
3046 

न संपत्तिक्रिया यस्य भेषजं न च (9 
यिका | सवेरोगतिनादाय निदान्ते स पयः 

804१ तिता || ७ || 
अम्भसः प्रसतीरष्टौ रवावनदिति पि 

व[तपित्तक फान्हत्वा जीवेद्रषरातं खु ॥ ८ 

3048 || 
प्रखतियुगलमत्रिं प्रतरुत्थाय प्रा | 
पिबति खलु नरो यो नासरन्रेते || ९ | 
स भवति मतिपृणे््षुषा तादय 

वलिपलितविदीनः स्वैरोगेर्िम् 

अथ घात॒मारफ़-०ा | 

नागेन रुक्मं शिलय् [> 
तालेन वङ्गः दरदेनला म् | 
गन्धारमना चैव गह | 

तारे च मा्षीकव दारात॥ १९ ॥ 
रव्बरन््नयर 

शुद्धं हेम यद््णपच्रीकृतं 
द्वार् वार खूतगन्धानुतिंम | 

तीत्रे बह्वी कान्चनारे ¶ | ॥ १२ ॥ 
ज्वालामख्या सपृरेभघ्तोर् 

अय भस्मसु॥ 
305 जं चणम् | 

तारिकां सैन्धवं चैव पारदं धुः ॥ ९३॥ 
निम्बुकद्रवसंृष्टान्न्टपिष्ठस्तु । ९ 

^णाः | || 
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भदखातकं समासात् ॥ 

तत्प्षीर मघुसर्वि} ७9 \\ 
ककौपालेतनिर्मत्त 

त् 11 < \\ 

चुर्णीक्कत्य पलान्दिकिा \ 

स्तच्चुती चिगुणेो पते 1\ ८९ ॥ 

याचममथौ प्ते नानासंहिताग्य \ 
पथ्याचूणमथा ` 

चुद्धे यौ वनसे , 1\ 

त्त 1 

। दति 11 ९ }\ 
नश्चगन्धाषप 

चृददारूकनचुन्ञ्तरदिमः । 
11 > ॥\ 

स्थापयित्वा घ 

कर्षमेकं सम. ¡स्वितासिता \ 

द्धिने }} २ \। 
ठ त् 

1 [रयेत् ) 
भवस्येव चत ॥ च क्छ ५ 

म ¶ 11 
[हि 

(ष्यीम् ॥ 

पुन्मरवाजटाररण्डक्षूरो जयी । < ॥। 

माक्तेकं द्वीस्स्नानं॥ 
च्यते ॥ 



५ कि 
१ 

क! 

दइ 

त्की 
! ॥ २ 

"| नभ्र्यते 
ह रोतक्यारु , "पिबेत् || ० 
पङ्भागाथ्वः . 

ग सखारदरस्यार् त्खली || २९ | 
किडद्ख-पयस। 

.: 

जिफकां भा वि 1 (अं र॑ 7 वारि | 
पठितं हन्ति _ . ल्यो 

॥२९। २२ ॥ 
स 

समूरुपक्रमुत्पा, । 
& । ओ 

चुत्कं च चृत् 

8 ते 
काञ्त्िकेन सम बह 
षण्मासयोगतो दै । जं 
दुग्धान्नभोजनास। ।। २२ ॥ 

विङडङ्कसमघाचीण। 
~ ~ 7 ई तेरु्न्वितं नरो ऊष 

11 २४ || 

1 

अभिमन्ल्य डाचि? 
योख्ाति स हि नर ˆ 

मन्लः 1 ॐ नमो विनाय २९ ।। 
मम रि । 
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8052 | ८; ह, 4 

ततस्तान्पिठरी मध्ये धत्वा मद्रं च दापयेत् | 

अधः प्रज्वालयेद्राह्व पिठउयौस्त् रनः दानः | २६ 

3053 
आसामुपरि दद्याच पानीयस्य विचक्षणः | 
एवं यामद्यं कुयोत्ततस्त्वासां न दापतरेत् || २७ || 

3054 
बह्व खरतरं कुयाव्याममेकं निरन्तरम् | 
गत्वोपरि रसस्तत्र न्नियते स्फटिकप्रभः || 

भस्मखूतक एतं स्यात्ततः कार्येषु सरोजयेत् || २८ | 

अथ केरारसच््ननम् ॥ ९.० ॥ 
8055 

त्रिफलायास्तु षड्धाया जटाद्(डिमजा द्यम् | 
भागत्रयं निङानां स्पास्सत्रेमेकच नुर्ण्रेत् || 9 || 

8056 
भार्म षष्िकमण्डस्य क्रया क त वुदमा न् । 

भङ्गराजरसं तत्र भागान्दद्याच व्रिरातिम् || 

8057 
सर्वमेकत्र कृत्वा तु जोहभाण्डे विनिद्िषेन् | 
तस्योपरि ततो दद्याह्छोदस्थेत्र पिधानिक्राम् || ३ | 

3058 
भूमौ चाशराकरन्मध्ये मासमात्रं निधापयेत् ' 
तस्य केषं ततो मौलौ कूर्च दुग्धेन दापयेत् || “^ || 

83059 
राचतरेरण्डपत्रथ बे्टयिस्वा स्वपेत्ततः | 
प्रातः स्नानं ततः कुयाच्केशाः स्युभ्रमरप्रभाः | ^ || 
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8060 
एवं लेपत्रयरं कुयात्सत्रमे सप्रमेदनि | 
ततो जन्मावधि कचाः कृष्णाः स्यभ्रमरप्रभाः || ६ || 

8061 
तिलान्वितमदाकालवी जतस्य नस्यतः | 

दग्धाररस्य पुंसस्तु पठितं नदइयति ध्रुवम् | 
विभीतनिस्बकम्भारी शिवा रट काकिनी | 
गकर कमललेपेन पलितं नदयति प्रवरम् || ७ ॥ 

8062 
दयामातगरकनचैरनिशागन्धरकलेपतः | 
ब्रेगतः पाण्डुराः केशाः कृष्णाः स्युगडधूषिताः || ८ ॥ 

3068 
काकिन्थाः प्रमं सहचरसदितं केतकीनां च कन्दं 

याकाप्क च भुद्धः जकलरसय॒तं तठमध्ये निधाय | 

लौहे पाते प्रणीतं परनितलगतं मासमात्रस्थिते त- 
त्केशाः काराप्रकाचा अिकरुलसद्ृदाः संभवन्त्यस्य ठेपात् || ९ || 

8064 
नार्गपत्राणि नणकक्षारटिप्रेन वेष्टयेत् | 
व्रज्रण भाजने ठि स्थपेन्मुद्धिते खधीः | १० || 

8065 
करीषमध्ये निहितं तत्सत्रै पत्चमासकम् | 

द्रवीभूतं ततः सतरेमुद्धरेत्तेन ठेपयेत् || ९९ ॥ 
3066 

गिरः कृते च वक्रान्तस्तण्ड़ुलानि विनिक्षिपेत् | 
य्दा कृष्णानि तानि स्युस्तदा स्नानं विधीयते || १२ 

80647 
केशाः कालालिसंकादा जायन्ते ददरावत्सरम् | 

वृं तु राजतं चु तान्रं नागं विचूर्णितम् | १३ ॥ 
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83068 
त्रिकला नागवद्ी च कासीसं गन्धकस्तथा | 
भृङ्गराजरस नीली लोघ्र पलमितं प्रथक् || ९४ || 

8069 
एतच्चतुगुणं तैलं तस्माचापि चतुगणम् | 
कालिकं प्रक्षिपेद्धीमांस्ततस्तेरं त्रपाचयेत् || ९९ ॥| 

3070 
लिप्ता शिरति तत्तेलं पत्रैरेरण्डसंभवेः | 
च्रेष्टयित्तरा स्वपेद्राचीं प्रातः स्तानं विधीयते | १६|| 

3071 
भत्रेयुः इयामलाः केकाः पक्ष यत्रच नान्यथा | 
यन्त्रक्ृष्टं कलच््रीनां तैलं स्थाप्यं खुरल्तितम् || १७ || 

8072 
उन्मूल्य सितकेखास्त॒ मरे भृठे च तर्क्लपत् | 
ततः केशाः प्रजायन्ते कृष्णाः कौतुककारिणः | 
युक्त्या पूर््रोक्तया नुच्ज्यान्मेषदद्गीपयः खधीः | ५८ || 

एत नानासीटताम्यः | 

अथ सामान्यखुङाररसनिदेखाः ।। ९५. ॥ 
803 

रुद्धारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः । 
चीभस्तरौ द्रशान्ताथ नवधा कीर्तिता रमाः | ९ || 

3074 
यतोयं सवजन्तुनां प्रियः अृद्धारको रसः । 
भतो रसानां सर्वेषां मया पूुत्रमिदोच्यते || २॥ 

8075 
चतीर्धेधः स चाप्युक्तः सामान्यो विप्रलम्भकः | 

संयोगो मिश्रकथति राततिकानां इखाप्रये || २ ॥| 
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अथ मनसिजप्ररांसा | 

8076 
अनङ्नावरासङ्भानज्निता येन जगच्रयी | 
स वित्रचारेतः कामः सवकामप्रदोस्तु वः|| ४ ॥ 

क्षेमेन्द्रस्य! 
80१ 

कुलगुरूरवलानां केलिदीक्षाप्रबन्पे 
परमसुददनङ्घो रोहिणीवहल्भस्य | 
अपि क्रखमप्रपरकरर्द्वदेवस्य जेता 
जयति खुरतलीलनाटिकासूत्रधारः | ९॥ 

कस्यापि । 

अथ स्रीप्ररोसा | 

308 
दशा दग्धो मनसिजं जीवयन्ति दृशैव याः | 
विरूपाक्चस्य जयिनीस्ताः स्तुते वामलोचनाः || ६ ॥ 

क्षेमेन्द्रस्य ) 
309 

यासां सत्यपि सहुणानुसरणे दोषानुरागो मृशं 
याः प्राणान्परमपेयन्ति न पुनः संपृणदृष्टिं प्रिये | 
अत्यन्ताभिमतेपि वस्तुनि विधियौसां निषेधात्मक्र- 
स्तत्तत्केलिपषु दक्षिणा अपि सदा वामा जयन्त्येव ताः || ७ || 

कस्यापि । 
3080 

न दयान च मतिद्धा न रथान च पत्तयः | 
श खीणामपाङ्गदुटयेव जीयते जगतां चयम् || ८ ॥ 

द्ण्ड्निः। 
30817 

प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शास्रसंभवस्तावत् | 
निपतन्ति दृषित्रिशेखा यावननेन्दीवरस्षीणाम् | ९॥। 

कर श्णमिन्रस्य | 
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3082 
स्रीमुद्रां कुखमायुधस्य परमां सवाथसंपत्करीं 
ये मूढाः प्रविहाय यान्ति कुधियो मिभ्याफलान्त्रेषिणः | 
ते तेनैव निहत्य निदंयतरं नभ्रीक्रता मुण्डिताः 
केचि द्रक्तपटीकृताध जटिलाः कापालिकाश्चापरे || ९० || 

भव्ठहर । 

8088 
सोमः दौचं ददौ तासां गन्धवोश्च श्युभां गिरम् | 
अभिः सवाद्धः कान्तत्वं तस्मादिष्टतमाः लियः || ९९ || 

3084 
खियः पवित्रं परमं >ता दृप्यन्ति कर्दित्रित् | 
मासि मासि रजो यासां दुप्कृतन्यपि कृन्तति || १२।। 

एता मना । 
8085 

जये धरिव्याः पुरमेव सार 
पुरे गहं सद्मनि चैकदेराः । 
तत्रापि शय्या शायने वरा खी 

रत्नोज्ज्वला राज्यद्चखस्य सारः || ९३|| 
8086 

रलानि विभूषयन्ति योषा 
भूष्यन्ते वनिता न रलकान्त्या | 
चेतो वनिता दरन्त्यरला 
नो रलानि विनाङ्गनासङ्कत् || ९४ ॥ 

808ध 
समृतं दृष्टं स्पष्टं स्मृतमपि नणां हुदजननं 
न रलं खीभ्योन्यत्कचिदपि कृतं लोकपतिना | 
तदर्थं घमौर्भो विभववरसीख्यानि च ततो 
गृहे ल्य मान्याः सततमबला मानविभवैः | १९ || 

केषामप्येते । 
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8088 
अमृतस्येव कुण्डानि रलानामिव रादायः। 
रतेरिव निधानानि निर्भिताः केन योषितः || ९६|| 

8088 
प्राणानां च प्रियाया मृढाः सादृदयकारिणः | 
प्रिया कण्ठगता रत्ये प्राणा मरणहेतवः || ९७|| 

8090 
अक्रत्रिमप्रेमरसा विलासारुसगामिनो | 

असरि दग्धसंसरे सार सारङ्लेचना| ९८ ॥ 
क्रषामप्यते । 

अथ स््ीपुरूपजनातिभेदः ॥ ९२ ॥ 
8091 

देवीमनप्सरसो यक्षिकान्तां राक्षसकामिनीम् | 
करत्यामिति जगुनारीं युतां तैरेव लक्षणैः ॥ ९ ॥ 

8092 
चन्द्रमुखी मृगनयना मदनधनुभरुः शशाङ्शिदशिरा या | 
समरशिखरसदृदादशना मुखपरिमललीनमयुपालिः || २। 

8098 
पुस्कोकिलमधुरोक्तितिम्बोष्धी कम्बुकण्ठकृतशोभा | 
कोमलमृणारबाहू रक्तोत्पलसद्डाकर्चरणा || ३ || 

8084 
श्रीफलसमवक्षोजा मध्ये क्षीणा गभीरनाभिश् | 
्रिभुवनजयरेखा इव यस्यालिवर्लीठता भति || ४ || 

8095 
परथुतरनितम्बविम्बा हरिणीसमस्मरमन्दिरोहेश। | 
कामतरोरङ्कुर इव यस्या रोमावली विभाद्युदरे || ९ | 

8096 
रम्भोरूहसगतिः कनकरचिर्मीलनीरजाभासा } 
उरभक्ता पतिभक्ता ठज्नालुः खुरभिरतनीरः ॥ ६ ॥ 
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309 
सितवसनकुखमनिरता लष्वाहारा च कृष्णवनक्वरी | 
चिरकाकितपतिरमणा देवी सा पदञ्धिनी वा स्यात् || ७ || 

3098 
गीतनृस्यप्रिया केकिवाणी चित्राम्बैरेषिणी | 
खभान्धवक्रेभगतिः खन्दरी मपुरप्रिया || < || 

3099 
मधुगन्धिरतद्धात्रा कोप्णाद्धी कठिनस्तनी | 
गौरी दयामदारीरा वा इविदारुकटीतया | ९ || 

3100 
अजाठलघुस्मरावासा बाद्यसंमोगरागिणी | 
नारी या नित्रिणीचेद्धवा साप्सरोजातिरुच्यते || १० || 

8101 
भि चै, # ~ स्थूला वा तन्वो वा गौरी इयामापि दीधघकरचरणा | 

वडवाप्रथुमदनगृहा रक्ताम्बररागिणी कुटिला || ९१९ 
8102 

थुजघना सोप्णाङ्गी प्षारगन्ध्रिरतस्कलिरा | 
कि पी । 

| १ [किः (कि या राद्धिनीसमाना हंसरव्ा यक्षिणी सा स्यात् || १९|| 
8108 

दीवास्यदन्तनासा स्थुलोष्टी स्थुलदस्तचरणा च | 
कपिलकचा गनरुज्ना वारणकुम्भामव्रक्लीजा || ९२३ | 

3104 
करिमदगन्धिरतजला रोमदाजद्भा कषायकदुरसना । 
स्थुलपृथुस्मरगेहा दी तोप्णाङ्गी च खरव्रचना || ९४|| 

8105 
अरुणाद्खी इयामा वा पतिव्रगदेषिणी कुटिलचित्ता | 
था हस्तिनीसमाना सा ज्ञेया रक्षिता नरी | ९९५ || 

3106 
कलदप्रियारदीषौी खवौ वा दयामपीतहरिता वा| 
लस्बोष्वी कवुनासा रघुष्रायथेलस्तनवतिमागा च || ९६ | 
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810 
ठुप्ककरिः प्रथुजठउरा विगन्धिका या च करभिकायोनिः 
या घस्मरा शिवीक्तिः साज्ञेया कमणा कृत्या || १५५७ ॥ 

8108 
अन्योन्यलक्षणयुक्तां नारीं संकीणेकां तरिदुः | 
या निजैरेव संयुक्ता निद्धैस्तां केवलां जगुः || ९८ || 

अथ पुरुषलक्षणानि। 

8109 
देवगन्धव्रेयक्लाणां ये राक्षसपिराचयोः) 

लक्षणे: संुतास्ते स्युनरास्तरेव नामभिः | ५९ || 
8110 

दाता सत्यव्रनाः द्यूरो ज्ञानी सत्यरतः युचिः | 
वणकरान्तिः श्यामो वा महाकाया घनध्वानिः || १० || 

8111 
आजान॒लस्विबाहः कम्बुमीवो बली चतदेषः | 
भाग्यनिधिः प्रथुवक्षा ठघुमधुरार्ी च पद्माक्षः || २९॥ 

3112 
मठटयजगन्धरदारीरः कामं क्रोषं निषेवते स्थाने | 

मगलिङ्ः खरपरुपो भक्तो विप्रेष विज्ञेयः || २२१ 
8113 

सरवरजोभ्यां युक्तः इयामो वा चम्पकाभकान्तिवो | 
तेजस्वी शुचिवेषो मधुराम्लरूचिवेदान्यथ || २३ || 

8114 
संगीतरक्तः प्रमदासु सक्तो 
दुःखासहो दुन्दुभिधीरघोषः | 
मध्यप्रमागोम्बुजगन्धिकायो 
गन्धवेजातिः कथितोजलिङ्कः || २४|| 
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8115 
ष्रथुजउरललाटः पीनकण्ठो बलीया- 

न्विपुलनिबिडक्रायो रोमशः पक्मरक्षः | 
अचलमतिरमर्षी सिंडघोषो धनाद्यो 
नवघुतसमगन्यः करान्तर क्तान्तनेचः || २९ ॥ 

3116 
दीनेषु दाताम्ठरसान्नमोजी 
रजस्तमोभ्यां जनितानुषद्धः | 
यः किंचिदार्यामतनुः प्रदिष्टः 
स यक्षजातिव्रेषलिद्धलिद्धःः || २६ ॥ 

8117 
क्रप्णोरूणो त्रा विक्रतास्य्दष्रः 

प्रचण्डकायो बरुवान्पला्री | 
उष्टस्वरः कोपनिधिः खराप- 
स्तमोमयो बारणदानगन्परिः || २७ || 

3118 
बिडालाक्षः खरान्दरेि नित्यम्भ्वेशिरोरुहः | 
रक्षोजातिनरो ज्ञेयो दयलिद्गाभमेदनः || २८ || 

3119 
आसवरतिरतिबदुभुकट्रम्लारी च कमठः पिगुनः| 
स्थूलः कृरोतिदीवः खतरा वा कृष्णपीतो वा|| २९॥ 

3120 
अतितामसोजगन्धिः काक्ररवो हस्वककूचकः पापः | 
भीरः कुधीः पिदाचो रासभलिङ्गस्तु व्रज्ञेयः | ३० || 

3121 

परस्परगुणान्काचिद्यो विभति स मिश्रकः | 

यः स्तरैरेव गृणेथुक्तो स स्वरूपो निग्यते || ३१ | 
-आआधरस्यत। 
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अथ स््रीपुरूषसयोगविवृतिः ॥ ९२ ॥ 
8122 

हरिणी छागी वडत्रा करिणी करभी च पन्चधा नायः | 
मृगबकरत्रपतुरगरासभसंज्ञा नराः पज्च | ९॥ 

8123 
कतु रोकपाल पाङ्द्रादद्रामुवनाङ्खरेन्मितेगुदयैः। 
अनुपूव्रतस्तु युक्ता दरिणीहरिणादयो जेयाः | २॥ 

8124 
हरिणीमृगयोरजाजयोयस्तुरगीवृषयोरिभश्वयोध | 
करभीखरयोभत्रेत्त॒ योगः सममेव रतं ब॒धास्तदाहः ||२॥। 

8125 
रिणीकागयोग््छागीत्रषयोवेडवाश्वयोः | 
करिणीखरयोरुचं रतमाहमनीषिणः |} ४ || 

8126 
छागीहरिणं वडव्ाछागं करिणीवुषमभ करभीतुरगम् | 
यदि रभते रतसमये नीचरतं किल तदिदं प्राहुः ||९॥ 

812" 
मूर्गा वरषमजा वाहं वडवा रासभं यदि । 
लभते खुरतस्थाने तदाव्युचरतं विदुः ॥ £ || 

3128 
हयी मगमिभी छागं करभी वृषभं यदि | 
लभते खुरते प्राहुरतिनीचरतं तदा || ७ | 

3128 
दरि्णीहययोम्छागीखरयोरप्युचतरं रतमिह गदितम् | 
रिणो हरिणीं छगलः करभीमतिनीचरतं यदि सय॒क्तः || ८ 

3130 
मृगी खरं यदा याति करभी च मृगं यदि | 
तदा युक्तं रतं प्राहुरसमं च बुधा जगुः ।| ९ ॥ 
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8181 
पत्चति ङातिभेदेन प्रो क्तमेवं रतं वुधैः | 
तत्रोचे च समे प्रीतिर्योषितां नान्यतः खम् || ९० || 

8182 
देवीं चतुथयामे दिनरान्योरप्सरोगणं प्रथमे | 
यक्षी तृतीययामे हितीयकरे रन्षिसीं रमयेत् | ५९ ॥ 

3188 
निखिलेष्वपि या कृत्या नो वा क्रव्या सदा भवेद्रम्या | 
करभीचिद्धा क्त्या खरः पिङ्ञाचस्तयोयुक्तः || ९२॥] 

एत शाङ्कुःधरम्य। 
~~त न ०9 = 

अथ स्त्रीसेवाप्रकारः ॥ ९ ॥ 
3134 

सेवनं योषितां कयाद्रपो बुद्धू यथाक्रमम् | 
बालायोग्याधिरूढानामूतुयोगव्रिभावनत् ।|९ || 

3135 
बालेति गीयते नारी यावद्रषोणि षोड | 
तस्मात्पर च तरूणी यावता जिंशता भत्रेत् || २॥ 

3136 
तदूष्वेमधिरूढा स्याद्यावत्पज्चाङाता भवेत् । 
वृद्धा तत्परतो ज्ञेया उरतोत्सवत्रज्चिता || २ || 

318 
निदाधररदोबोरा पथ्या विषयिणो भतेत् | 

हेमन्ते शिशिरे योग्या प्रौढा वष्रोवसन्तयोः ॥ > || 
3138 

नित्यं वा सेव्यमानापि बाला वधेयते बलम् | 
क्षयं नयति योग्या ली प्रीढा जनयते जराम् || ९ ॥। 
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महेश्धरस्त् विद्ोषपमाह 

8139 
अलेमशाः सतिलका नित्यं सेव्या हि योनयः | 

अलोमशं कक्षायां मुखे संजायते तिरः || £ ॥ 
3140 

आसीने लाल्येद्रालां तरुणीं रयने तथा | 

उस्थितप्यधिरूढटां च सालनं त्रिविधं विदुः || ७ || 
8141 

नो रमेत रतं ताव्रद्यावन्नोत्कण्ठिता प्रिया | 

अन्यथा न खखोत्पत्तिरेति कामानुश्ासनम् ॥ ८ || 
एते पद्यथियाः। 

3142 
पटजासनलयेन पद्िनीं 
नागरेण रमयेत चित्रिणीम् | 

वेणुदारितपदेन रद्धनीं 
स्कन्धजङ्घयुगठेन दस्तिनीम् | ९ || 

3143 
व्रजति रतिखुखाधं चित्िणीमम्रयामे 
भजति दिनरजन्यो हस्तिनी च दितीये | 

गमयति च त॒तीये दाद्िनीमाद्रेभावं 
रमयति रमणीयां पञ्चिनीं तुययामे || ९० ॥ 

एतौ कोकान् । 

अथ संकेताख्यानभावहावविवृतिः ॥ ९८५ ॥ 
तेषु पूवं संकेतः । 

8144 
आगे यामे तु शङ: स्यान्महाशडुने द्वितीयके । 
पद्यस्ततीयके यामे महापद्यथतथके | ९॥ 
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3145 
रामस्तु पत्चमे ख्यातो विरामः ष्कः स्मृतः | 
प्रवरः सप्तमे ज्ञेयः प्रत्युषथाष्टमे स्मतः || २॥ 

8146 
दाडेमं तु द्विजे ज्ञेयं पनसं क्षत्रिये स्मृतम् | 
कदलीफलकं वैदये तथाम्रं दयुद्रके मतम् || ३३|| 

314 
राजपुत्रे हितीयेन्दुः संपुर्गेन्दुश्र भूपती | 
मध्याह्धे युन्यपक्रं तु वले पक्रं च वृद्धके |} * || 

3148 
त्राह्मण्यां कुन्द पुष्पं स्याद्र(जपुच्यां च मालती | 
मिका त्रैदयपुत्यां तु दुद्रपुत्यां च कैरत्रम् || ५॥ 

3149 
कामुके भ्रमरः प्रोक्तः कामिन्यां चूतमन््री | 
तथाहनि ङ्दाथापि प्राकारो वारणे स्मृतः ॥ ६ ॥| 

8150 
देहाषणे रक्तसतं जीवौ जीवसमपेणे | 

मह्ातकफल भीती भयाभावे हरीतकी || ७ | 
3151 

छिन्नवखं तु विच्छेदे सदशा्रन्थि संगमे 

एकन्ञेदे तथा चैकं दयोः सेहे तु तद्रुयम् || ८ || 
॥ एत पद्मश्रिय । 

अथ भावः| 
3152 

शुद्धोद्ुदधथ संकीणेलेधा भावः प्रकीर्तितः | 

रुद्धोषि त्रिविधो मन्दस्तीदणस्तीद्गतरस्तथा || ९ ॥ 
8158 

हृषस् करितो मन्दस्तीक्ष्णस्तु पुलकादिभिः | 
स त॒ तीष्णतरः धासद्रोषितात्रयवोत्र यः || ९०|| 
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8154 
अथाद्यद्धोद्वो म्राम्यनतेकस्येव यो भवेत् | 
कैतवन्ञेहमापन्नो भावः संकीणं उच्यते || ९९ || 

अयथ हावाः। 

8155 

केलाविच्छित्तिविन्बोककि सिकिज्चितविभ्रमाः | 
ला विरासौ हावश्च विक्षिपो विहतं मदः || ९२॥ 

3156 
मोद्ायितं कुडमितं मीग्ध्यं च तपनं तथा | 
लितं चेत्यमी हावधेष्टाः शृद्कारभावनाः | १२३ | 

8315 
प्रोढे वयसि रूढानां नारीणां खरतोत्सवे | 
रउाङ्गरशाखतस्वक्ञेः सा देला परिकीर्तिता || ९४ ॥ 

8158 
यथा 

आसज्य स्वयमेव चुम्बनविधि यान्चा विनालिङ्गनं 

तल्पान्ते जघनेन वेपथुमता पयेर्षितं जानुनोः | 
क्रो पोत्कम्पममषयत्यनुनयत्यस्याः स्मरक्रीडया 
ब्रेट काभिरतिः भ्ियस्य हृदयं हेखाबलात्कषति || ९९ 

3159 
प्रसाधनाना दयिताषपराधा- 

द्यदीष्ययानादरतः सखीनाम् | 
प्रयलतो धारणमङ्कनाया 

विच्छत्तिरेषा कथिता बहक्ञैः || १६ | 
3160 

य॒था 

सखि प्रेयान्नत्वा स्खलितिमकरोस्क्षन्तु मुचितं 
विधस्स्वाठं कार नहि नदि बलादपयसि किम् | 
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अयि भ्रेयधिन्त्यं सततमबलाभिः प्रणयिना- 
ममासीस्तन्वि त्वं प्रतनुमपि विच्छित्तिविषयम् | ९७ || 

3161 
[द ४ अभिमतवस्तुपहतावपि गुरुगवाद्नादरस्तन्व्याः | 

स्खलितेपि प्रियस्य संयमताडनामस्येव तिन्बोकः ||९८ || 
8162 

यथा 
अनास्था वस्तुनामभिमतगुणानामुपहती 
घनो गवेस्तन्व्या रपि च विहिताडम्बरविधिः | 

प्रहारः पादाभ्यां यमनमपि काञ्च्या चरणयोः 
प्रियाया विन्वोकं तदिदमिति धन्योनुभवति || ९९|| 

8163 
सख्येषु दसितरूदितजासक्रोधन्नमाभिलषाणाम् । 
संघषः प्रियददोनहरपीच्किलकिन्चितं ज्ञेयम् || २०|| 

3164 
य्था 

क्रन्दत्यवाणष्पमभरे भयमातनोति 
क्रोधो मनाग्भवति तर्क्षणमेव हास्यम् | 
आलम्ब्य हषेमवला किठलकिण्चिताख्यं 
हावं विभावयति पुण्यवतीन्तिकस्था || १९|| 

8165 
क्रोधः स्मितं च कुखमाभरणादियाच्चा 
तदर्जनं च सहसैव तिमण्डनं च | 
आलिप्य कान्तवचनं कपनं सखीभि- 
िष्कारणं स्थितगतेन स विभ्रमः स्यात् || २२] 

8166 
यथा 
आस्तां माद्य भवे जुभे सखि लता न्यस्ता स्वया माधवी 
कान्ते तन्मम संप्रयच्छ कुखुमं कि वामुनामे फकम् 
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नात्पं निमेलयामि मौक्तिकमिदं न्यस्तं त्वया दद्यता- 
मित्थं विभ्रमसंभ्रमो मदयति प्रेयांसमेणीद दाः || २३ 

816प्र 

अप्राप्रत्रह्भसमागमनाधिकायाः 

सख्याः पुरो निजचित्तविनोदबुदडया | 
आसापत्रेषगतिहा(स्यवि कत्थनब्ेः 

प्राणेश्चरानुकरृतिमाकर्यन्ति ठीखाम् || २४ | 
3168 

यथा 

तरेणीवन्धकपर्दिमी स्िततनुः श्रीखण्डपांसूत्करैः 
केतक्येकदलठेन्दभृद्विसरता व्यारोपवीतिन्यपि | 
पराक्पाणिग्रहणाद्धिनोदरभसा सख्याः पुरो लीलया 
कवोणानुक्ृति हरस्य दिशत भयास वः पावती ||२९॥ 

8169 

यो वद्भासन्नगतो त्रिकारो 

गत्यासनस्थानत्रिलोकनेषु | 
वृथास्मितक्रोधचमत्कृतिथ 

वरिक्रुणनं चास्य कृतं व्रिलासः |] १६ | 

8140 

यचा 

स्वकितवदरः पादन्यासो विलोकितमन्यतो 
रचिरविषये वक्राम्भोनं प्रयाति तिकूणनम् | 
स्मितमपि मुहव्यथैः क्रोधो वृधैव चमच्कृति- 
देयतमभिगच्छन्त्यास्तन्व्या विञासरसोदयः || २७ || 

ग्रा 

सवाष्पगद्रदालापः सस्मितापाङ्घवीश्षितम् | 
प्रमदाल्िण्यत्रृत्तिथ तरुण्या हाव उच्यते || २८ || 
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81१2 
यथा 

परापषु दुङ्गारसाभयेषु 
हवेषु कामाङ्रचिद्नभृतः | 
उत्पद्यते यः स्मितवीक्षितोक्त- 

मुन्मीकितं बालतया स हावः || २९॥ 

8178 
विसंस्थुरुषवेशमयो विकारो विविधः लियः | 
तमामनन्ति विष्िपं मुनयः कपिलादयः || ३० ॥ 

8174 
यथा 

धम्मि बद्धमुक्त तिठकमसकलं न्यस्तत्रृत्तं च धत्ते 
दृष्टावेक् कालाञ्जनमुरसि रणत्किकेणीं रलकान्चीम् | 
अंसोर्क्िप्रार्घहारक्रमुकफलरसा रज्द्रितैकाधरान्ता 
कान्ता विक्षेपभावादपहरति मनः सस्तरुद्धारूवासाः।२९।| 

, आव 
वाच्यानां च पदाथोर्नां ज्ञनेपि यदभाषणम् | 

¢ € 

नायकेषु मृगाक्षीणां विहृतं तत्पकीतितम् ||३२॥ 

3176 
यथा 

कण्ठे क एष तवं व्रह्लभ नूपुरोयं 
तत्पादभूषणमयं वलयस्तदानीम् | 
इत्यादि वाच्यमतिभाव्य वचो मृगादेया 
ज्ञनेपि तदहिहतमुत्डुकतां तनोति || ३२ | 

8177 
मधुपानम प्रायस्तारुण्यातिरायोद्धवः | 

विकारो यो वरखीणां तं वदन्ति मदं बुधाः || ३४ ॥| 
68 
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3178 
यथा 

आलापः स्मितकौमुदीसहचरो दृः प्रहर्षाज्ज्वला 
भूनर्याध्वरदीक्षिता चरणयोन्यासः समे भङ्कुरः | 
वेरोपु क्षणिकस्पदा मदव्रिधेवन्धो न बरादाश्रय- 
स्तन्व्या नैकविकारभूमेपरुमदपरायो मदः स्फूजति ।|२३९॥ 

8179 
दयितस्य कथारम्भे साङ्गमद्धःविजुम्भणम् | 
कणरण्डुयनं खीणां मोडपितमुदाहतम् || २६ ॥ 

8180 
यथा 

तस्याङ्धिद्ितयं नमन्ति व्रिवुधाः स स्वेककः सवरोवि- 
त्तं मत्युंनयमामनन्ति मनयः सोद्यापि पाति त्रतम् | 
इत्य्राकण्ये कथां हरस्य विजयापाश्च विवाहास्पुरा 

-भङ्क्त्व्राद्धानि विजृम्भितं गिरिभुवो मोडायितं पातु बः||३७]] 

8181 
के दास्तनादिप्रहणे हषादिभ्रमिते मुखे | 

(क 

दुःखात्रिष्करणं तन्व्या यनत्कुडमितं मतम् |} ३८ || 

3182 
यथा 

किं कान्त निदेयतरं भुजकंदलीभ्यां 
गाद निपीडयसि मां न सहिष्णुरस्मि | 
वामभ्रुवामिति इखेष्वपि दुःखभाजां 
धन्यः शृणोति यदि कडमिताक्षराणि |॥३९॥ 

3183 
मुक्ताफलं तरोः कस्येत्यादि यत्कृतरिमं वचः । 
वह्वभानां पुरः परोक्तं मौग्ध्यं तस्छधियो विदुः | ४० || 
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8184 
यथा 

के द्रुमास्ते क्र चारामे सन्ति केन प्ररोषिताः | 
नाथ मद्ूषणे न्यस्तं येषां मुक्ताफल फलम् || ४९॥ 

8185 
नागच्छति प्रियतमे प्रहराधमाच्र- 
मुद्धेगजं विधिविवेटितमङ्धनायाः | 
सख्याः पुरः असनरोदनमात्ममाग्य- 
निन्दादिकं कविवरास्तपनं वदन्ति || ४२ 

8186 
यथा 

नायाते प्रहर धमेव दयिते भदटक्त्वा नितम्बे मिथः 
संसक्ताङ्गलिजालमभ्यमध्रुना सख्यः कृताथ। इति | 

व्याहारः असनं मुदः पुनरिदं गोयाद्यनभ्यर्चनं 
तन्व द्ग यास्तपनं तनोति कृतिनः प्रेमाणमुचैस्तराम् ||४२॥ 

318" 
भरनेजादिक्रियाशाठी खकुमारविधानतः | 
हस्तपाद ङ्गविन्यासस्तन्वद्गया ठलितं व्रिदुः | ४४|| 

8188 
य्था 

स्कन्धार्षितैकमणिक्रुण्डल मुन्नतेक- 
भरत्ररिसाचिविनिवेहितदृष्टिपातम् | 
चेतो न कस्य ठितं हरति प्रियाया 
हासोद्धतांद्युकनिरुद्मुखेन्दुकान्तम् || ४९ || 

अथ सखीपुरुषवरीकरणम् । 
8188 

नाभिहस्कण्ठदेरोषु ददच्छरासं दानैः रानैः । 
कामं संसापयेत्कामी गायत्रीं सप्तधा पठेत् || ४६ ॥ 
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अथ कामगायत्री | 
8180 

ॐ नमो भगवासाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि | 
तन्नः कामः प्रचोदयात् | 

घ्याजेन नुम्बनादीनामुच्छ्रासं पाययेसियाम् | 
तेन सा वदामायाति नतु तस्याः स्वयं पिबेत् || ४७॥। 

3191 
अङ्गःछे पदगुल्फजानुजघने नभौ च वक्षःस्तने 
कक्षाकण्डकपोरदन्तव्रसने नेतरारेके मूधेनि | 
शुक रुङ्व्रिभागतो मृगदृरामङ्धेष्वनङ्खास्थिती - 

रूध्वांधोगमनेन वामपदगाः पक्ष्ये रक्षयेत् || ४८ ॥ 
8192 

के गृह्णन्ति कर्वा्रारनयने नुम्बन्ति दन्तच्छदं 
दन्तीषेन निपीडयन्ति तरसा चुस्बन्ति गण्डत्थरीम् | 
कक्षाकण्डतट लिखन्ति नखै गृह्वन्ति गाढं स्तनी 
मुचा वक्षसि ताडयन्ति ददते नाभौ चपेटां दनैः ।|* ९॥ 

31838 
कुवन्ति स्मरमन्दिरे करिकरक्रीडां लियो जानुनी 
गुल्फाङ्घष्टपदानि च प्रतिमुहुर्नघ्नन्ति तैरात्मनः | 
इत्येवं कठयन्ि ये राशिकलामारिङ्गच मज्जन्ति ते 
रीतांद्यपलपुत्तिकां राशिकरस्प्र्टामिव प्रेयसीम् | ५९० ॥ 

8194 
ज्ञातवानङ्कस्थितिं कामी तत्स्थानं संस्परोद्रते | 
तेन कान्ता वशं याति द्रुतं इवति निधितम् || ९९ ॥ 

8195 
एकारौकारयुक्ता हरिदरिजदराः पन्च बाणाः स्मरस्य 
ख्याता रष्याण्यमीषां हदयकुचटृदो मृधि गुह्ये क्रमेण | 
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स्थानेष्वेतेषु भुयो निजनयनधनुःपरोरेतेस्तैः पतद्धिः 
स्यन्दन्ते खन्दरीणां ज्वरुदनरनिभेर्बिन्दवः कामवारमम्।|९२। 

8196 
सरसिजमरुणं हदये कुचयोधूतं दृश्ोरदोकं च | 
शिरसि शिरीषं योनावुस्पलमेतानि पन्च बाणाः स्युः||९३॥ 

819 ग्र 
रोचनामीनपित्ताभ्यां सत्यहस्तकनिष्ठया | 
कृतो विरेषको युक्तया वैलोंक्यस्यापि मेहनः || ५४॥ 

8188 
कनकस्य तु पश्चाद कपुर केतकीरजः | 
जात्मद्युक्रेण संयुक्त वरयकृद्धस्षितं ।खेयाः ॥ ५९ ॥ 

3199 
शिकागोरोचनाप्रकुङ्कमस्य विदोषकात् | 
मङ्गकठेपनतो नारी नरेन्द्रस्य प्रिया भवेत् || ९६ || 

8200 
चूर्ण दत्तं वशाक्ृचचुणे कीटस्य काकजङ्कायाः | 
म॒निदररससिक्तो वा टङ्णकःस्तराङ्गमलमिङितः||५५७॥ 

8201 
क्षौमं ठेखावरक्रि गददठताली सतगरकैस्तैलम् | 
सिद्धाथेस्य गृहीत्वा नृकपाले चाच्जने विहितम् | 
नयन गतं युत्रतीनामयपि मूनिचेतांसि मोदयति ॥ ९८ || 

8202 
यदि सहदेवीमलं महणे संगृह्य रोचनापिष्टम् || ९९ ॥ 

तत्करततिलका नारी गुरुकुलमपि वदयतां नयति | 
32038 

सितदुवा स्ितवृहती सितगिरिकर्णी समुलपुष्पा च | 
ताम्बृलेन नितीणो लीपुरुषो वरयतां नयति ॥| ६०|| | 
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8204 
निज्रीजेन रतान्ते वामद्रो[ इटिति वामपादं यः | 
अथवर लिम्पति हदयं स एव तस्याः परो दयितः ||६९॥ 

8205 
वचा सौवचलं कुष्ठं रजन्यौ मरिचानि च। 
एषां ठेपप्रभविण वशीकरणमुत्तमम् | ६२॥ 

8206 
कर्पुर चन्दने कुश्च तुलसी सजसंभवम् | 
मुस्तं शिलारसं चैव घत्तूरमगुरुस्तथा || ६२३ || 

820 
शेफाली शानपुष्पा च सषपास्तगरे गडः | 
तथा सुद्रनटा सवेमेतदेकत्र कारयेत् | ६४ || 

3208 
मनेन योगराजेन पृषिताम्बरमुषणः | 
घूपिताङ्गलखिमुक्नं मनुजः कुरूते वशम् || ६९ ॥ 

अय दरवणम् | 

8209 
यदिवा मधु उन्रिञ्जासहितं कठिनाङ्गनावराङ्गेषु | 
सेपात्तद्धजलेपद्रेतःल्ोतः प्रवतेयति ॥ ६६ ॥ 

3210 
कपुरामेश्रेण च कण्टकारी- 
बीजोद्धवेनैव रतेन जिप्रम् | 
लिङ्गः रते द्रावकरं वधूनां 
संजायतेत्यन्तद्खावहं च || ६७ || 

3211 
चूर्णिते दणोपेते्महाराध्रीफलच्छंदेः | 
मधुना चिङुरेषेन द्रावो भवति योषिताम् || ६८ | 
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8212 
रक्तकपिलिङ्मुडुपतिकाज्चनमधुसतसदितं वा | 
ह्यलालामच्तिष्टा सितसषपजातिक्रुखमं वा || ६९ ॥| 

8218 
मपुसेन्धवक्रररवमलमिकितं वाजिलिङ्कलेपेन | 
द्रावयति कामिनीनां रतिसमये काममन्दिरं नियतम्।|| ७०|| 

अथ वाजीकरणम् | 

8214 
गोक्षुरकेक्षुरकं शतमूली - 
वानरि नागवलतिबलानाम् | 
चुणेमिदं पयसा निष्ट सेव्यं 
यस्य गृहे प्रमदाङतमस्ति || ७९ ॥ 

3215 
गोक्षुरातिदारिकाभवनच्रूणे वा शाकंरासहितम् | 
स्वरसेन भावितं वा धाचरीनूणी सिताज्यमयुलीढम् | 
रीद्रानुषीय दुग्धं न तृप्यति सीदरातस्यापि || ७२ ॥। 

8216 
पिप्परीमाषद्ारीनां यवगोध्रूमयोस्तथा | 
चुणेभागान्समीकृत्य घते प्पालेकां पचेत् || ७३ || 

821 
तां भक्षयित्वा षीत्वा च दकरामपरुरं पयः | 

नरथटकवद्च्छेन्परैथुने तरुणीदेश [1 ७४ || 

8218 
घृतमधुसहदेवान्वितसरोजकिंजल्कलि प्रनाभेवौ 

रममाणस्य न तप्यति मन+ रातस्यापि रमणीनाम् || ७९|| 
एते यौगरलावल्या । 
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अयथ बीजस्तम्भः। 
8219 

भृङ्रजः कन्यायां विष्णुक्रान्तासजीरके मिति | 
मुखगतगुटिकाविधिना बीजस्तम्भं रते कुरुते ॥ ७६ || 

8220 
वानर चपर ध्यायेद्ृक्षश्ाखावलम्बिनम् | 
खरते तेन बीजस्य स्तम्भो भवति निशितम् || ७७ || 

3221 
कपिकच्छुमूठेन च निजचरणविकरेपनाङद्धत्रति | 

बी जस्तम्भः पसो बहृदो दृष्टः प्रयोगोयम् || ७८ || 
8222 

सितार पुड्गमु्लं पारदरससहितमानने निहितम् | 
एककरञ्जञकबीजान्तरगं बीजं विधारयति || ७९ || 

8223 
स्नुद्याजदुग्धविष्टं लज्नालो ग्ल माङकेपनतः | 
्वजठेपादजमूत्रादििष्टं वा वारूणीमुलम् ॥ ८० | 

8224 
माहिषघतसहदेवीतिलमधुसितकमलकेसरेस्तुल्यैः । 
गृहचटकेन च लेपितनामिस्तब्धेन्द्ियो रमते | ८१॥। 

8225 
कपिकच्छमृलेन च मदाविह्लछागमू्रपिष्ेन | 

भिलनं स्तन्धीकरणं मूठेन दुरालभायाथ || ८२॥। 

अय लिद्धव्द्धिः। 
8226 

मधुतगरगीरसषेपवृहती खर मच्रीकणाः सतिलाः | 
यवकु्ठमरिचततैन्धवहयगन्धामाषसंयुक्ताः || ८३ | 

822" 
स्तनयुगलकणैपालीभ्वजभुजशिखरोपचयमेताः | 
धुवमुद्तेनविधिना सतताभ्यासेन कुवन्ति | ८४ || 



सकेतादिविवुति ४६५५ 

3228 
भह्ातकब्रहतीकलदाडिमफलकल्कसाधितं कस्ते | 
लिद्धः मदनविधिना कटुतैलं वानिलिङ्गभम् || ८९ ॥ 

8229 
पटदग्धपद्चिनीदरभद्यातककरृप्णलवणानाम् | 
भूयः परिणतवृहतीफलरससंपिष्टया म॒दितम् || ८६ | 

8280 ¢ 
क । क | + चे क 9 न ९ अ 

महिषीमलमिलितमग्रे लिद्धुः पश्चाच्च तेभव्रति । 

मुसखमिव मदनविह्लयुवतीजनदपनिदेलनम् || ८७ ॥ 
( युग्मम् ) 

3231 

कनकरसमदख्णवार्ततहयगन्धामू्ठमिभ्रपयुपितम् | 
माहिषमिह नवनीतं गतबीजे कनकफलमध्ये || ८८|| 

वि 3282 
गोमयगाढोद्वार्तितपूते पञ्चादनेकद्रो लिप्रम् | 
भवति हयलिङ्गसहरौ लिङ्धः करिनाद्धनदयितम् | ८९|| 

(यग्मम) 
8288 

करिकृष्णाश्गन्धा च नवनीतं च माहिषम् | 

एतेषां मदनानि व्राः संजायते परा || ९० || 
8284 

गि क, क 

कपूरमिभ्रसेह्ृण्डदग्धरेपेन जायंते | 
@. क । 

५ | [ ० 

दोफसो महती वृद्धिः कठिनलीखुखावहा || ९१ || 
8285 

श्करासेन्धवं सार्पिश्छागक्षीरविपाचितम् | 
युक्तया तु मदेयेल्लिङ्गः भवेत्करिकरोपमम् || ९२॥ 

एते कोकरस्य । 

अथ कुसुमजननम् | 
8286 

पीते च तिलकषाये रिकटुद्विजनयषटिमुरुसंयुक्ते | 
अपहरति रक्तगुल्मं कुडमनिरोधं च तरुणीनाम् || ९२ 

59 
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828भ 
क पौसबीजमन्नानां चे तैलेन पाचयेत् | 
तेन संजायते पुष्पं युवतीनां रिराद्रतम् | ९४ ॥ 

8288 
तुम्बीबीजयवक्ारौ दन्तिबिल्वं कणा गुडः | 
पन्चबाणवलरं व्र्विर्वजीक्षीरेण निमिता | 
योनिमध्यस्थिता पुष्पं जनयव्येव योषिताम् | ९९ ॥ 

अथ गभजननम् | 
3288. 

नागकेसरपप्पाणां चूर्ण गोस{पषा सह | 
पीते खी कमते गभमृतीं दुग्धान्नभोजिनी || ९६ ॥ 

3240 
लक्ष्मणा शिखिमृखा वा दुग्धपीता दिनत्रयम् | 
ऋतौ जाते लियो गभं म्राहयेन्नरसंगमे || ९७ ॥ 

अथ गभपातरस्ता । 
8241 

लज्नालुधोतकीपुष्पमुत्पलं मधु लोधकम् । 
जलस्थया लिया पीतं गभमपातं निवारयेत् || ९८ | 

8242 
गर्भिणी गर्भतो रक्तं स्तम्भयेन्निपतद्रूतम् | 
पारावतमलं पीतं व्यहं तन्दुकवारिणा || ९९ | 

जथ खखप्रसूतिः | 
8243 

कृत्वा च सप्रखण्डं गुन्ामृलं निबध्य कटिदेदो | 
खत्रैः सप्रभिरविरात्षुखस्तिं भामिनी भजते || १०० | 

8244 
हिङ्खसेन्धवसंयुक्ततप्रकास्निकपानतः | 

५.2 

श परख्ते खी कटौ बद्धे मूके वा मातुलुङ्गजे ।। १०९१॥। 
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॥ 3245 
जरायुजं मृतं गभमपतन्ती जरामपि | 
योबितां पतयव्येव पादस्थोत्तरणीरिफा || १०२ 

अथ वालरस्ा | 
3246 

मयुरचूकिकामुठं महणादौ समुद्धृतम् । 
बालकस्य गठे बद्धं सवंदोषनिवारणम् ॥ ९०३ || 

324 
एका वा दुग्धिका तुम्नी दाद्पुप्पी जटा धृता | 
कण्ठदन्तोद्धवा भूतत्रेदनादरणक्षमा || ९०४ || 

थ् म ल्ल 
अथ साक्नरल्ला | 

. 3248 
मुण्डाच्रुणेकषायेण युतं तैं विपात्चितम् । 
पतितं यौवनं न स्यात्पानादत्तिष्ठति घ्रुवम् | १५०९ | 

3249 
* ४ [बस 

माकन्दमूलसयुक्तमधुकपुरपु{रिता | 
गतेपि यौवने सीणां योनिग(ढातिजायते | ९०६ || 

एते यागरल्ावच्याः। 

अथ मुखवासजल्वासो । 
8250 

जातीफलं च कस्तुरी कपुर चूतवारिसंप्रक्तम् | 
धूपितमगुरुकसिल्दं मधुगृडधपैच मुखवासः || ९०७ || 

3251 
खष्मैलाकस्तूरीकुछत्वक्पत्रचन्दनैः खतनु | 
मरखयजसदहितं नूनं रचय महीपा जलवासम् || ९०८ | 

8252 
स्वक्पज्राभ्यां जातीपत्रैकाभ्यां च चम्पको भवति | 
स्वङ्करिचार्यां वीनः कुछतिलाभ्यां च पाटलावासः |९०९ || 
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अथाङ्गवासः । 

8253 
चूण कठमुरानागकेसराणां घृतान्वितम् | 
मधु पीतं करोस्यङ्सीरमभं सततं नृणाम् ॥ ९१० || 

3254 
प्रातःकुरजन्रुणं ठिहन्मधुधृतान्वितम् | 
काठिन्यं सौरभं तस्य देहे स्याचिरजीवितम् || १९९ ॥ 

कण्ठो । 

अथ घृुपाः । 

8255 
दलं मलयजं मांसी सितागुरू जलं मधरु | 

भ\( ® 

समादा्भलितिपपो पत्ते कुङ्मसीरभम् || १९१२] 

3256 

चन्दनागरुक् छनि हिवास्नरसौ सितता | 

मलयानिरनामायं धुपोमीभिः खरग्रियः ॥ ९९३ ॥| 
योगरत्रावल्या एतो । 

825 
घूरणद्िपदानाभ्यां शिखया मौरसषवे 
क् ङ्मागुरुरम्भामिथन्द्रचन्दनकौरिषकिः || ९९४ || 

५ 

8258 
द राङ्गोयं महाधूुपो नाम्ना संमोदनाभिधः | 
ब्ेलोक्यं मोहयत्येव कामबाणसमः स्मृतः || ११९५ ॥ 

शा ङ्गःधरस्य । 
8259 

दारिनखगिरिमदमांसीजतुभागो मर्यलोहयोभगैौ । 
मिलितैगुडपरिमृदितैवेखगृहादीनि पुपयेचतुरः || ९९६ ॥ 

गन्धर्दापिकायाः। 
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अयधुपवर्सिः | 

8260 
नखगुरुसिल्टकथालककुन्दुरुरौलेय चन्दनं रयामा | 
क्रमवृद्धमागरयिता वार्त: क्षितिनाथकान्तेयम् ॥ ९९१७ | 

पद्यभिय । 
32681 

माजौरी हिमवाङुका पिुनकं गोशीर्षकं शिल्दनं 
वद्धः प्रीतिकरं तथाम्बपिशेता स्यार्कौशिकं यौगिकम् | 
कल्कं भागविवधेकं गुडसितासंमु्छितं सर्पिषा 
युक्तं मन्मथवर्तिरित्यभिहिता स्याद्धोगिनां सव्रेदा ॥९१८॥ 

श्रीगोविन्दराजरेवानाम्। 

अय दीपवर्तिः । 
8262 

खरदारुमलयमुस्तकलन्षागुरूरीलनचूणकपुरम् । 
नुपवासगेहयोग्या मनोषटरा दीपवर्तिरियम् ॥ १९१९ | 

8268 
गन्धरसागिरिकण्डुरुगुग्गुलसजरसपुतिकपृरम् | 
श्रीवाससिल्दचन्दनमित्यपरा दीपवतिरियम् || ९२० || 

एतौ पञ्मभियः। 

अथ बाखावणेनम् ॥ ९ ह ॥ 
8264 

अभ्यासः कर्मणां सम्यगुत्पादयति कौशलम् | 
विधिना तावदभ्यस्तं यावत्छष्टा म॒गेक्षणा | ९ ॥| 

8265 
दग्धो विपिर्विपत्ते न सवे गुणडन्दरं जन कमपि | 
इत्यपवादभयादिव मुगधाश्ची निर्मिता विधिना | २॥ 
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8266 
लावण्यामृतदीर्धिका कुलगृहं सौन्दयेसौभाग्ययो- 
लेलोक्याकररलकन्दाररियं जीग्यात्सहलं समाः । 
रूपालोकनकौतुकेन बहना शिल्पभ्रमेणादरा- 
नमन्ये यां विधिना विधाय विहितं खष्टेध्वेजारोपणम् ।। ३ ॥ 

326 पर 
एकान्तसुन्दरवि धानजडः क्र वेधाः 
सवाङ्गकन्तिचतुरं क्र च रूपमस्याः | 
मन्ये महेश्चरभयान्मकरभ्वजन 
प्राणार्थिना युवतिरूपमिदं गृहीतम् । ४ || 

क्रषामप्येते । 
8268 

अस्याः सगेविपै प्रजापतिरभूचन्द्रौ नु कान्तिप्रदः 
दाङ्गरिकरसः स्वयं नु मदनो मासो नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयत्यावृत्तकातुहलो 
निमोतुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूपं पुराणो मनिः ॥ ९॥ 

कालिदासस्य । 
3269 

किं कौमुदीः शाशिकलाः सकला विन्य 
संयोज्य वामृतरसेन पुनः प्रयलात् | 
कामस्य घोरहरदंकृतिदग्धमृत्तेः 
संजीवनोषपिरियं विहिता विधात्रा || ६ || 

कस्यापि) 

अथ वयःसंधिवणेनम् ॥ ९.७ ॥ 
8270 

यथा यथा विरात्यस्या हृदये हृदयेश्वरः; | 
तथा तथा बहियौतौ मन्ये संकोचतः कचौ | ९ || 

कस्यापि | 
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3271 
अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलुनं करर्है- 
रनाविद्धं रलं मधु नवमनास्वादितरसम् | 
अखण्डं पुण्यानां फलमपि च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कामेह समुपस्थास्यति विधिः || २ 

कालिदासस्य | 
322 

अयमङ्करभाव एव ताव- 
ठ्कुचयोः कषेति लोकलोचनानि | 
इतरेतर पीडनामवस्थां 
गतयोः भ्रीरनयोः कथं भवित्री || २) 

3273 
दररयं दृशां सदसेमनसामयुतेर्विभावनीयं च | 
खकृृतदातकोटिभोग्यं किमि वयः सुभ्रुवः स्वदते |५|| 

8274 
भुवोः काविद्धीरपिरिणतिरपुवा नयनयोः 
स्तनाभोगो व्यक्तस्तरुणिमसमारम्भसमये | 
इदानीं बालायाः किंममूतमयः किं विषमयः 
किंमानन्दः सस्ताद्धूनितमयुरः पन्चमरवः || ९ || 

ऋ ध्रामप्यत् । 

3275 
परिहरति वयो यथा यथास्याः 
स्फ़रदुरूकन्दरदारठि बालभविम् | 

द्रढयति धनुषस्तथा तथा ज्यां 

स्पद्याति दारानपि सज्नयन्मनोभूः || ६ | 

3276 

समं विलासिडरितः स्तनाभ्या 

जपा विलासेन सदहवताणा | 



४७२ वाङ्कःपरपद्धतिः 

अवतैतःन्यख्रपयेव साकं 

कान्तः प्रकारो वचसां कृराङ्कयाः || ७ || 
एतौ जयतुङ्खः[दयात् । 

32५ 

मुखं विकसितस्मितं वाद्ितत्क्रिम प्रोक्षितं 
समृच्छकितितिभ्रमा गतिर पास्तसंस्था मतिः । 
उरो मुकुलितस्तनं जघनमंसबन्धोद्धुरं 
बतेन्दुवदनातनी तरूणिमेद्रमे मोदते ॥ ८ ॥ 

कस्यापि। 
32178 

रोठायां जघनस्थलेन चलता रोकेक्षणा लज्जते 
सादा तनुकण्टकक्षतभिया क्रीडावने क्रीडति | 
धत्ते दिक्षु निरीक्षण स्मितमुखी पारावतानां रतैः 
सज्नं मैगध्यविसजनाय तनोः शद्गारमित्रं बयः || ९ ॥ 

विल्डणस्य । 
3249 

अनाकृतैरेव प्रियसहचरीणां शिद्युतया 
वचोभिः पान्वालीमिथुनमधरुना संगमयितुम् | 
उपादत्ते नो वा विरमति नवा केवलमियं 
कपोलौ कल्याणी पुलकमृकुकेदन्तुरयति || ९० || 

मुरारे । 
3280 

बक्षस्यावरणादरः स्तनमृखोद्धेदं विनाप्य ङ्गु ठी- 
मुद्राख्चचतहास्यमास्यमधिकं नो पुत्रिकादौ रसः | 
तियग्लोचनवीक्षितानि वचसां डेकोक्तिसंक्रन्तय- 
स्तस्याः सीदति शैशवे समभवत्कोप्येष नव्यक्रमः ॥९१॥। 

3281 
परगल्भानामन्तर्मिवि शति शृणोति प्रिथकरथां 
स्वयं तत्तचेष्टाद्ातमभिनयेग्थस्यति च । 
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स्प्हामन्तः कान्ते वहति न समभ्येति निकटं 
यथैवेयं बाला हरति हि तथा चित्तमधिकम् | ९२ ॥ 

8282 
परया म॒क्ताप्तररुगतयः संश्रिता रसोचनाभ्यां 
अणीबन्धस्त्यजति तनुतां सेवते मध्यदेराः । 
धत्ते वक्षः कुचसचिवतामदितीयस्वमास्यं 
तद्वात्राणां गुणविनिमयः कन्पितो यवनेन || ९२] 

_ 3283 
लोभं धत्ते यदपि वहलः ज्िग्धलावण्यप्रः 
भवत्यङ्गः यत्तटमनुसरन्त्युमेयो विभ्रमाणाम् | 
उन्मप्नं यरस्फुरति च मनाङ्कुम्भयोन्दमेत- 
तन्मन्येष्याः स्मरगजयुवा गाहते हत्तडागम् || ९५ || 

॥ 8284 
कावण्यामृतनिश्यरेण खदशः सिक्ताखिराद्गस्थली 

जातस्तत्र नवीनयौवनकञालीलाकतामण्डपः | 
तस्मिन्नेष विदोषरीतठलतरुच्छायासु सप्रोस्थितः 
कंदपलिजगज्न योद्यमपरोप्यद्यापि निद्रालसः || १९ ॥ 

8285 
यथा यथास्याः कुचयोः समुन्नति- 
स्तथा तथा लोचनमेति वक्रताम् | 
अहो सहन्ते बत नो परोन्नति 
निसर्मतोन्तमकिना द्यसापवः || १६ | 

[त क षामप्येते । 
४ थग ९ 

अथ तस्णीपृथगवयववणनम् ।। <.८ ॥। 

तत्र प्रथमं केदापादाः । 
3286 _ _ 

अस्या मनोटराक्ारकबरीभारनिजताः | 

लज्जयेव बने वासं चक्तुथमरवर्देणः || ९ 
वरसुचेः। 



2.98 शाङ्धरपदड्तिः 

328 
भाति त्रिन्यस्तकद्कारः खकेदयाः केरसंचयः । 

दोणितार्रः शरेः पणी तुणीरमिव मान्मथम् || २ ॥ 
कस्यापि । 

3288 

विकचकचकठापः किंचिदाकुन्ितोयं 
कुचकलरानिवेरी दोभते दयामल्याः | 
मधुरसपरितोषाक्किचिदुत्फुलकोषे 
कमल इव निरीनः पेटकः षटूदानाम् | २ ॥ 

पुण्यस्य । 
3289 

त्ानाद्रमुक्तेप्वनुधूपवासं 
व्रिन्यस्तसायंतनमदिकेषु । 
कामो वसन्ताव्ययमन्दवीरयैः 
केशेषु ठेमे बलमङ्गनानाम् | ४ ॥ 

कालिगसस्य। 
32390 

चलत्कामिमनोमीनमादातुं चित्तजन्मनः | 
जाल्यष्टिरिवाभाति बालवेणी गुणेहन्वला | ९ ॥ 

कस्यापि ॥ 
3291 

अभु्राङ्गलिपल्वो कचभरे व्यापारयन्ती करौ 
बन्धोत्कषेनिबद्धमानसतया दयुन्यां दधाना दृशम् | 
वाहर्सेपसमुन्नते कुचतटे पयैस्तचीनांशुका 
हीसंकोचितबाहमूठखभग बघ्नरति जुटीं वधूः |} ६ ॥] 

तिङद्खगपिदेः। 

अथ ललाटम् | 
3292 

अस्या ऊकाटे रचिता सखीभि- 
विभाव्यते चन्दनपत्रलेखा | 
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आपाण्डुर क्षामकपोलभित्ता- 
वनङ्कःबाणत्रणपड्िकेव ।} ७ || 

भासस्य । 

32988 

बाठे कालमलेखयं भारे भक्ञीव राजते 

श्रकताचापमाकरष्य न विद्यः कं हनिष्यति || < || 

3294 
कस्तुरीतिलकं बाले भाठे मा कुरु मा कुरु । 
अद्य सास्य भजामीति ज्ञम्भते रारालाज्छनः ॥ ९ ॥| 

क्रस्यापि॥ 

3295 
विराजतेस्यास्तिलको यमान्चितो 
विकरन्चितभ्रूकतिकाद्भयान्तरे | 

त्रिजित्य लोकद्दितयं दिवं भ्रति 

स्मरेण बाणो धनुभीव योजितः || ५० | 
ऋस्याप । 

अ ॐ 
अथ भ्रुवो | 

3296 
तस्याः रालाकास्नननिर्मितेत् 
कान्ति्ुत्रोरायतलेखयोयो । 

तां वीक्ष्य रीलाचतुरामनङ्गः 
स्वचापसीन्दथमदं मुमोच | ९९॥) 

कालिरासस्य। 
82917 

भरेखायुगलं भाति तस्या्चटुलचक्षुषः । 

पन्नह्वयीव दरिता नासावंरातिनिगता || २५ ॥ 

[बल्ह्णस्य। 
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अय नेत्रे | 
8288 

नूनमान्ञाकरस्तस्याः सुभ्रुवो मकरध्वजः | 
यतस्तन्ने्रसं चार सूचितेषु प्रवतेते ॥ ९३ || 

कस्यापि । 
3299 

यासां कटाक्षविरिखैः स्मर्चैरेण ताडिताः | 
ड, न्य € क _ क 

हतचेतन्यसवस्वा मोह्यन्ते मुगधकामुकाः || ९४ || 
शाङ्खःधरस्य । 

3300 
सन्मार्ग ताव्रदास्ते प्रमवति पुरुषस्तावदेवेन्द्रियाणां 
लज्जां तावद्धिधत्त विनयमपि समालम्बते तावदेव | 

भूनपाकरृष्टमुक्ताः भ्रवणपथजुषो नील पक्ष्माण एते 
याव्टीठावतीनां हदि न धृतिमुषो दृष्टिवाणाः पतन्ति|]९९| 

बानगमहस्य | 
3301 

नलिनं मलिनं त्रिवृण्वती 
पृषतीमस्प्रराती तदीक्षणे | 

अपि खस्ननमस्वनान्िते 
धु ष [ ९ £ ._ (श 

विदधाते रुचिगवदुविषम् ॥ ९६ ॥ 
शीहषेस्य । 

380 

श्रमयाति रारीरमधिकं भ्रमयति चेतः करोति संतापम् | 
मोहं मुह्थ कुरुते विषमिव विषमं तु वीक्षणे तस्याः || ९७। 

3303 
श्िलासम्यग्पोतोज्वकधतव्रठघारापरिसरा- 
निमानन्तः इयामानित्र विषमवबाणस्य विशिखान् | 
दृढपरज्ञावमोण्यपि हदयममोणि रुजतः 
कटाल्तानेतस्या मुनिरपि न सोढुं प्रभवति || १८ ॥ 

करस्थापि। 
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अथ नासा । 

8804 
पुराणबाणत्यागाय नूतनाख्रकुतुहरात् । 
तन्नासा भाति कामेन तुणीवायोमुखीक्रता |} ९९ || 

बिल्हण स्य । 
8805 

खधामयोपि क्षयरोग डान्त्यै 
नासाम्रमृक्ताफर्कच्छलेन | 
अनङ्धःसंजीवनदटि शक्ति - 
मुखामृतं ते पिबतीव चन्द्रः || २० | 

वेद्यमनाथरय ) 

अय कर्णपारौ । 

3806 
सौन्दयेपातन्रे वक्रेन्दौ कूरङद्गासङ्खमीतया | 
सूचितौ म्रो्रपार्ाभ्यां पाञ्चाविव मृगीदशः || २९॥ 

880 
तालीदलं कान्वनकणपाद्नो 
प्रसारयन्ती तनुः कराभ्याम् | 
रराज क्णोन्तनिषण्णद्ृ्िः 
दाणे दयानेव कटाक्षवाणान् || २२॥। 

चिल्टणस्यैताो । 
8808 

ताटङ्कमस्यास्तरलेक्षणाया 
मु्ताफऊथारू रुचं विधत्ते | 
मुख्मभ्रिया चन्द्रमिव्राभिभूय 
बन्दीकृतं तारकचक्रवारुम् || २३ | 

कस्यापि । 
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अथ कपोखी । 

8809 
आवप्नत्परिवेषमण्डलमलं वक्ेन्दुबिम्बाद्रहिः 
कुवेचस्पकजुम्भमाणककलिकाकणावतंसक्रियाम् । 
तन्व ट्याः परिन॒त्यतीव हस्तीवोत्सपेतीवोल्बणं 
लावण्यं ललतीव कन्चनाशिलाकान्ते कपोलस्थले | २४॥ 

जिविक्रमभटस्य । 

अथाधरः | 

8810 
तत्रैष त्रिद्रुमच्छायो मरुमागे इवाधरः | 
करोति कस्य नो मुग्धे पिपासाकुलितं मनः || २९ ॥ 

कस्यापि । 
3811 

अल्पेनापि खरक्तेन साधनेन प्रयोजनम् | 
ओधद्यसहायेन कान्तास्येन जगन्नितम् |} २६ | 

कस्यापि । 
3812 

रसवदमृतं कः संदेहो मधून्यपि नान्यथा 
मघूरमधिकं द्रक्षायाच् प्रसन्नतरं फलम् | 
सकृदपि पुनमेध्यस्थः सनसान्तरविज्ननो 
वदतु यदिदहान्यस्स्वाढु स्यायियाददानच्छदात् || २७ | 

कस्यापि । 
8813 

अयि मृगाक्षि तवाधरपष्टवे 
दयितदन्तपदं न भवत्यदः | 
भुवनमोहनमन्त्रपदाद्ितं 
किमुत यन्लमिदं स्मरयन्तिणः |} २८ |; 
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3314 

सबेस्थैव हि रलस्य ब्रणः परिदीयते | 
दथयिताधररलं त त्रणितं यात्यनघताम || २९ 

कयोरप्येतौ । 

अय दन्ताः 

8815 

द्विधा विधाय द्वीतांश्ुं कपोलौ कृतवान्त्रिधिः | 
तन्व्यास्तद्रसनिःस्यन्दबिन्दवो रदनावठी || ३० || 

कऋपोटरुक्ते । 

3816 

यावद्यावर्कुवर्यद्रा मुज्यते दन्तपारि- 
स्तावत्ताबद्िगुणमधरच्छायया चोणद्योचिः । 

क(नित्स्याः परिमल कलाहूतमात्रारिकान्त्या 

वक्रन्धासे प्रसरति मुहुः इयामिकाप्याविरासीत् | ३९॥ 
ऋ स्याप। 

अथ स्मितम् । 

331५ 
स्मयमानमायताक्ष्याः किचिदभिव्यक्तदडानरोभि मखम् | 

जअसममलल््यकेसरमुच्छरसदिव प्नं दृष्टम् ॥३२॥। 

3818 
पुष्पं प्रवालोपहितं यदि स्या- 
न्मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्थम् | 

ततोनुकुयोद्िशदस्य तस्य 
ताम्रौष्ठ प्यस्तरुचः स्मितस्य || ३३ ॥ 

कपाल 
। 

11 \(1)९1 "< ९४२५५ 6 
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अयथ मुखम् । 

3819 
यदमर रातेः सिन्धोरन्तः कथंचिदुपाजितं 
सकलमपि तद्धा्रा कान्तामुख विनिषेशितम् | 
खुरखुमनसः श्रासामोदे शशीव कपोलयो- 
रमृतमधरे तियेग्भूते विषं च विलोचने || ३४ | 

3820 
तस्या मुखस्यातिमनोदरस्य 
कर्तं न शक्तः सदृशं प्रियायाः | 
अव्यापि रीतद्युतिरात्मनिम्बं 
निमय निमोय पुनर्मिनत्ति || ३५ ॥ 

8321 
अनेन रम्भोरू तवाननेन 
पीयुषभानोस्तुलया धृतस्य | 
ऊनस्य नूनं परिपुरणाय 
ताराः स्पुरन्ति प्रतिमानखण्डाः || ३६ | 

श कयोरप्येतौ । 

कोद्राः स्फीततरः स्थितानि परितः पत्राणि दुग जलं 
मित्रैमण्डलमुज्ज्वरं निरमधघो नीतास्तथा कण्टकाः | 
इत्याकृट्शिकीमुखेन रचनां कृत्वा तदत्यद्भुतं 
यत्पद्चेन जिगीपुणापि न जितं मुग्धे त्वदीयं मुखम् || २७ 

न विज्जक्राया.। 

धिक्तस्य मन्दमनसः कुकवेः कवित्वं 
यः सीमुखं तुहिनविम्बसमं करोति | 
भूभङ्धविभ्रमकटक्षनिरीक्षितानि 
कोपप्रसादहसितानि कतः रशाङ्क || ३८ || 

शीधनददवानाम्। 
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8824 
अनाकाद्रो चन्द्रः सरसिजदलद्न्दसरितो 
गृहीतः पार्थं कुटिलकटिलैः सोपि तिमिरैः । 
खधां मुज्च्युचेरनिरामथ संमोदनननीं 
किमुत्पातारीये वदत जगतः कलमुदिता ॥ ३९ ॥ 

कस्यापि । 
33:35 

आरन्धे दयितामुखप्रतिसमे नि्मातुमस्मिन्नपि 
व्यक्तं जन्म समानमेव मिकितामंशुच्छटां व्रपति | 
आत्मद्रोहिणि रोहिणीपरिवृढे पयट्कपट्धेरुदः 
संकोचादथ दुस्थितस्य न विधेस्ताच्छल्पमुन्मीकलितम् || *०॥ 

सरार । 
3326 

जितेन्दु पद्मलावण्यं कः कान्ताव्रदनं जयेत् | 
मुक्त्वा तदेव खरतश्रमजिद्धितलोचनम् || ४९ ॥ 

कस्यावि। 

अथ कण्टः | 

332 
कण्ठस्य त्रिदधे कन्ति मुक्ताभरणता यथा| 
नास्याः स्वभावरम्यस्य मुक्ताभरणता तथा || ४२|| 

ड्रच्द्धः 1 

3328 
मतङ्ककम्भसंसमजातपातकशट्या | 
सातीव मुक्ताहारोस्याः स्फ़रत्कान्तिजले गले || ४३ | 

श्रीवद्यमाज्ञपण्डितस्य। 
8829 

कण्ठस्य तस्याः स्तनबन्धुरस्य 
मक्ताकलापस्य च निस्तलस्य । 
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अन्योन्यकोभाजननाद्रभुव 

साधारणो भुषणभुष्यभावः || ४४ || 
कालिदासस्य । 

अय बाहू | 

83330 

दयिताबाद्नपाशस्य कुतोयमपरो विधिः | 
जीवयस्यर्षितः कण्ठे मारयत्यपवर्जितः || ४९५ ॥ 

भासस्य ॥ 

8381 
राब्दवद्धिरलंकारेरूपेतमतिकोमलम् | 
खनृत्तं काव्यवद्रेज तद्भाहुलतिकादयम् || ४६ ॥ 

दकड्द्धे । 

अथ करौ | 

8882 
मुग्पे प्रसारयसि किं कुखमानि हत- 
मेतान्यद्योकविटपस्य कुतुहलेन | 
अस्थैव तन्वि नवपह्लवडम्बरेषु 
त्वं हारयिष्यसि ननु स्वयमेव पाणी || ४७ || 

कस्यापि । 
3888 । 

न्यस्तानि दन्तवर्यानि करे कयाचि- 
्ानीन्दुखण्डवटितानि ममैष तकः | 
भस्या निसगमृदुपाणिसरोजमेषा- 
मामोचने गिति यन्मुकुठीवभुव || ४८ || 

कस्यापि । 
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अाङ्खल्यः । 
8834 

अङ्खलीषु कुरङ्गक््याः शोभते मुद्धिकावकिः | 
भ्रातेव बैः पुष्येषोः खूह्मलक्ष्यपरंपरा | ४९ ॥| 

वबिल्टणस्य । 
ॐ3ॐ35 

खर्दीघो रागदालिन्यो बहुपवेमनोहराः । 
तस्या विरेजुर ङ्कल्यः कामिनां संकथा इतर || ९० || 

दक्रव्रद्धे । 

अयथ स्तौ । 
88336 ` 

नयननीरज कि भवता कृतं 

मुखशश्षी यदयं रिपुराभितः | 
इति वचो वितरीतुमिवोन्मुखं 
वरतनोः स्तनवक्रयुगं वभौ || ५९९ ॥ 

कस्यापि ॥ 
333१ 

पुष्पेषोरभिषेकहेमकलरी हारप्रभावाहिनी- 
चक्रादह्वी मदनोन्मदद्िपपतेः कुम्भी रतेः कन्दुकौ | 
कन्दौ बाहुमृणालिकायुगलयोर्खीलातासत्फले 
नव्यो ररनसमुदकौ वहति सा लावण्यप्ी स्तनो | ५९२॥ 

8888 
छ्य कीचन्चरत्खातच्छवि कलयुग यौवनतसो- 
रयःराङ्कश्षुण्णं मद्नकरिणः' कुम्भयुगलम् | 

ॐ 
समुद्रं भोगायामृतकल्शयुग्मं खकृतिनः 

। कू चष्न्द्रं तन्व्या नवनखपदा इं विजयते || ९३ ॥ 
कयोरप्येतौ । 
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8889 
म॒दरद्धिः कठिनी तन्वि पीनौ खमलि दुमुखी । 
अत एव बहियोती हदयात्ते पयोधरौ | ९४ | 

` 3840 
तन्वङद्कयाः म्तनयुगमेन मुखं न प्रकटीक्तम् | 
हाराय गुणिने स्थानं न दत्तमिति रज्नया || ५९ || 

8847 
काठिन्यमङ्केःरलिकलैर्भिरस्तं 
कुचो युव्रत्याः दारणं जगाम | 
अधः पतिष्याव इतीव भीत्या 
न राक्तुवस्तावपि हातुमेतत् || ५६ ॥ 

9842 
यन्न माति तदङ्केषु लावण्यमतिसंभृतम् | 
पिण्डीकृतमुरोदेशे तत्पयोधरतां गतम् ॥ ९७ || 

3343 
एकावलीककितमीक्तिकक्रैतवेन 
तन्व्याः समुन्नतपयोधर युग्मसेवाम् । 
चक्तमेनांसि याभिनामतिनिमलानि 
कंदपमुक्तदारपातक्रतान्तराणि |} ९५८ ॥ 

केषामप्येते। 

अथय मध्यः | 

8344 
वयः प्रकषोदुपचीयमान- 
स्तनद्यस्योद्टनश्नमेण | 

अत्यन्तकाद्थं वनजायताशष्या 
मध्यो जगामेति ममैष तकंः || ५९} 

कुमारदरासस्य । 
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3345 
कात्चीगुगैर्वरचिता जघनेषु ठद्मी- 
कन्धा स्थितिः स्ननतटेषु च रलहारैः । 
नो भ्रषिता वयमितीव नितम्बिनीनां 
क(दथं निरगेरमधायैत मध्यभैः || ६० | 

रतनाकरस्य। 

अयथ बखित्रयम् | 

8846 
मध्यत्जिबलीतिपथे पीव्ररकुचचत्वरे च चपलदृशाम् | 
छलयति मदनपिाचः पुरुषं हि मनागपि स्खखितम् ||६९॥ 

83847 

एकमेव बलिं बध्वा जगाम हरिसन्नतिम् | 
तन्भ्याल्ि बलि बन्धेपि सेव मध्यस्य नम्रता | ६२॥। 

कयोरप्यतौ । 

अय रोमवरी । 
8848 

गभीरनाभीद्दसंनिपाने 
रराज तन्वी नवरोमराजिः | 
मुखेन्दु भीत स्तनचक्रवाक- 
दन्द्ोज्ज्िता रीवर्मस््ररीव || ६२ || 

लरक्मीधरस्य। 
3349 

ज नुष्मिंह्वावण्यामृतसरसि नुनं मृगद्शः 
स्मरः रावेष्ुष्टः प्रथुजवनभगि निपतितः | 
यदङ्खाङ्गाराणां प्रामपिडुना नाभिकुहरे 
शिखा धूमस्येयं परिणमति रोमावरिभिषत् || ६४ || 

कस्यापि । 
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अय नाभिः । 
8350 

मन्ये समाप्रकावण्ये सारसर्गे मृगीदृशः | 
अपूरयित्वेव गतो नाभिरन्धं चतुमुंखः | ६९५ ॥ 

8351 
कुचकम्भौो समालस्न्य तरीतुं कान्तिनिन्चगाम् | 
प्रमादतस्ततो भर्ा दिनम निमनज्नति | ६६ ॥| 

कयोरप्येतौ । 

अथ नितम्बः । 
8352 

तन्नितम्बस्य निन्दन्ति वृद्धि परिजनाङ्गनाः । 
कान्चीनवनवमरन्थिप्रथनेन कदथिताः | ६७ || 

बिर्हणस्य । 
8858 

स कथं न स्प्रहणीयो विषयरकैस्ता्तेतम्बविन्यासः | 

शान्तातमनापि विहितं विसृजा भरव यत्र || ६८ || 
कस्यापि । 

अय जघनम् | 
8354 

वपुरनुपमं नामेरूप्वं विधाय मृगीदृरो 
ललितललितर ङ्गन्यासैः पुरा रभसादिव । 
तदनु सहसा विन्नेनेव प्रजापतिना मृदां 
प्रथुरुष्रथुला स्थुलस्थुला कृता जघनस्थली ।|६९॥। 

जघनस्यर्वीधटकस्य । 
8855 

तस्याः पद्मपलाश्चष्यास्तन्व्यास्तज्नघनं घनम् । 

दृष्टं सखीभियाभिस्ताः पभावं मनसा ययुः || ७० || 
वाल्मीकेः । 



तसरणीवर्णनम | ४८७ 

अथोरू- । 

8358 
पर्यन्तो मन्मथनाणपातिः 
रक्तो विधातुं न निमील्य चक्षुः | 
ऊरू विधाता हि कथं कृती ता- 

विव्यास तस्यां खुमतेर्धतकः || ७९ || 
कमाररासस्य । 

3354 

मन्ये तदुरू संभाव्य हस्तसवेस्वहारिणौ | 
वहन्त्यस्पदोताहेतोमतङ्गत्वं मतङ्गजाः ॥ ७२ ॥ 

चिल्हणस्य । 

अय जह | 
8858 

जङ्खू तदीये संतापं यज्जननस्यानुरागिणः | 
जनयां चक्रतुस्तीत्रं तत्र हेतुर्विलोमता | ७३ ॥ 

शकल्रद्धेः। 
3858 क 

हेममच्जीरमालाभ्यां भाति जङ्भाठताद्यम् | 
लसावण्याय कृतास्थानं कु ङ्मेनेव सभ्रवः || ७४ ॥ 

विल्हणस्य । 

अय चरणयुगलम् | 

3860 
अमूल्यस्य मम स्वणेतुखाकोटिद्यं कियत् | 
इति कोपादिवाताम्रं पादयुग्मं मुगीदूरः || ७९ | 

8861 
जाग्रतः कमलाद्ष्ट्मीं यज्नम्राह तदद्भुतम् | 
पादद्कयस्य मत्तेभगतिस्तेये तु का स्तुतिः || ७&£ || 

बिल्हणस्येतो । 
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अयथ नखेभ्रेणिः । 

8362 

तस्याः पादनखभ्रेणी शोभते किठ खुभुवः | 

रत्नत्रलीव लावण्यरल्नाकरसमुदता | ७७ || 
विल्ह्णस्य । 

3363 

त्वदर्र नेत्रपद्यप्रकरितमसङृत्स्प्धितं यन्मयेत- 
ञ्जातं तस्माक्कररत्वं म्रहणमपि ततो जाद्यमन्तःकलङ्कः | 
तर्स क्षम्यतां मे पुनरपि न करोम्येवमुक्तवा तु तस्या 
गाढं लप्ः दाद्राङकधरणनखमणिच्छद्मना पादयुग्मम् ||७८॥| 

कस्यापि । 

अथ गमनम् | 

3364 

सलीरमियमायान्ती कामिनी गजगामिनी | 

उन्नताद्धिनखज्योतिःपुप्वैभुवमिवाचैति || ७९ || 
8365 

मारयन्त्या जनं सत्रै निरागसमवज्ञया | 
मातङ्गानां गतियोद्क्तादृगसीदसंरायम् || ८० | 

कस्याप्यतेो । 

अथ कान्तिः | 

3366 

सुन्दरी सा भवस्येष त्रितेकः केन जायते | 

प्रभामात्रं हि तरलं दृदयते तत्र नान्यः || ८१९ || 
दण्डिन्. । 

3368 

अवयवेषु पर स्परबिम्बिते- 
प्वतुलकान्तिषु राजति यत्तनः | 



समग्रस्रीस्वरूपवणनम् दर, 

अयमयं प्रविभाग इति स्फुट 

जगति निधेनुते चतुरोपि कः || ८२॥ 
भीमासिहपण्डितस्य \ 

अथ समय्रख्ीस्वरूपवणनम् ।। ९९, ।) 
3368 

सा दृष्टा चेन वा इष्टा मुषिताः सममेव ते| 
हदयं इतमेकेषामन्येषां चक्षुषोः फलम् || ९ | 

प्रभाक्ररदेवस्य । 
38369 

अवलोकनमपि सुखयति कूत्रठयदठचारुचपलनयनायाः | 
किं पुनरमुतसमानं सरभसमाजिद्धनं तस्याः || २॥। 

कस्यापि । 
3340 

स्तनयुगमतीव तद्ध निघो मध्यः समुन्नतं जघनम् | 
इति विषमे इरिणश्ष्या वपुषि नवे क इह न स्वलति |! २ || 

कस्यापि । 
3341 

मुखेन चन्द्रकान्तेन महानीकतैः शिरोरुहैः । 
पादाभ्यां पद्मरागाभ्यां रेजे रलनमयीव सा| ४ ॥ 

क्रस्यापि \ 

334: 

संन्यस्तभुषापि नवेव नित्यं 
त्रिनापि शर हसतीव कान्त्या | 

मदं विनापि स्खलतीव भावै- 

वौचं विना व्याहरतीव दष्टा || ९ || 
व्यासस्य । 

3378 

तद्क्र यदि मुद्रिता शशिकथा तचेस्स्मितं का सुधा 
तचक्षुयैदि हारितं कुवलयैस्ताधेह्िरो षिङ्धु । 

0%9 
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पिक्ठैदपधनुभंवी यदिचतेक्रिंवा बहु ब्रूमहे 
यत्सत्यं पुनरुक्तवस्तुविरसः सगेक्रमो वेधसः || £ ॥ 

8874 
सौरभ्यं मृगलाञ्छने यदि भवेदिन्दीवरे वक्रता 
माधु यदि विद्रुमे तरता कंदपेचपि यदि । 
रम्भायां यरि विप्रतीपगमनं प्राप्तोपमानं तदा 
तक्रं च तदीक्षणं तदधर स्तदस्तदृरूयुगम् | ७ ॥ 

8375 
यतो यतोङ्खादपयाति कश्चुक- 
स्ततस्ततः स्वणमरीचिवीचयः | 

यतो यतोस्या निपतन्ति दृष्टय - 
स्ततस्ततः भ्यामसरोजवृष्टयः || ८ ॥ 

केषामप्येते । 
3316 

अकरं नितम्बभागे क्षामं मध्ये समुन्नतं कुचयोः | 
अस्यायतं नयनयोमेम जीवित मेतदायाति || ९ ॥ 

88१ 
अन्याजखन्दरीं तां विज्ञानेन द्ुतेन योजयता | 
उपकल्पिता विधात्रा बाणाः कमस्य विषदिग्धाः || ९० || 

8878 
वेणी विडम्बयति मत्तमधुव्रताली- 
मङ्गीकरोति गुणमरन्दवमास्यमस्याः | 
बाहर मुणाललतिकाभ्नियमाभ्येते 
पुडानुपड्गयति कामशरान्कटाक्षः ॥ ११ ॥ १८ >> १ 

कालेहासस्थेते । 
3349 

तदा तदङुस्य बिभति विभ्रमं 
विठेपनामोदर्चः स्फुरद्रुचः | 



प्रियप्रस्थानवणंनम् ४९.९१ 

द्र स्फुरत्काज्चनकेतकीदला- 
त्खवणेमभ्यस्यति सौरमं यदि |! ९२ ॥ 

कस्यपि ॥ 
3880 

श्रूपह्वं धनुरपाङतरगितानि 
बाणा गुणः श्रवणपारिरिति स्मरेण | 
तस्यामनङ्गजयजङ्गःमदेवताया- 
मखाणि निर्जितजगन्ति किमर्वितानि | ९३ ॥ 

जयदेवस्य । 

अथ विप्ररम्भरखाङ्ारे प्रियप्रस्थान- 

वणेनम् ॥ १.०० ॥ 
8881 

मनसि निविरातें स कोपि तापः 

प्रणयिनि बाहुरतान्तरस्थितेपि । 
सरसिजमकरन्दगन्पवन्धू- 

वेहति यदेष दनैः रानैः स्मारः | ९॥ 
कस्यापि । 

3382 

आयते श्रुतिगोचरं प्रियतमप्रस्थानकाकठे बला- 
तल्पान्तःस्थितया तदाननमलं दृष्टा चिरं मुग्धया | 
सोच्छासं दृढ मन्युनिभेरगलद्राष्पाम्बुधोतं तया 
स्वं वक्रं विनिवेदय भतृहदये निःखब्दकं रुद्यते ॥ २ || 

कस्यापि । 
3383 

गन्तुर्विवस्वदुदये हदयेश्वरस्य 
प्रत्युषपर्िनिनदश्रवजातकम्पा | 
निद्रां नकेरदिरिरिनेयनान्तजातैः 
कान्ता तद॑सशिखरे पतितैजदार | ३ | 

सुक्तेसहस्रात् । 
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8884 
कान्ते कथचिद्वदितप्रयागे 

ल्षणं विनशन विरहार्हिताड़ी | 
ततः समालोक्य कदा गतोसी- 1 

त्यारजि ङ्च मम्धा मदमाससाद ॥ ४ | 
कस्यापि ॥ 

3385 

लञ्जां विहाय रुदितं विधतः पटान्ते 
मागास्त्वमिव्युदितमङ्गलयो मुखेस्ताः | 
स्थिचवा पूरः पतितमेव निवतेनाय 

प्राणेश्वरे व्रजति किं न कृतं कदाङ्ग्या || ९ 
कस्या \ 

3388 

दृष्टः कातरनेत्रया चिरतरं बद्धाच्नरिं याचितः 
वथादंुकपछचवेन विधृतो निग्योजमारिद्धितः | 
इत्याक्षिप्य समस्तमथमघृणौ गन्तुं प्रवृत्तः राठः 
पव प्राणपरिम्रहो दायितया मुक्तस्ततो वभः ॥ ६ |! 

अमर्कृस्य 
83387 # । 

यामीति प्ियप्रष्टायाः प्रियायाः कण्ठवर्विनोः | 

वचोजीवितयोरासीस्परो निःसरणे रणः ।| ७ ॥ 
कस्यापि । 

83388 

रभ्रा नांशुकपछ्ठवे भुजलता न इारदेशोर्पिता 
नो वा पादयुगे तया निपतितं तिष्टेति नोक्तं वचः । 
काले केवरमम्बुदालिमणिने गन्तुं प्रवृत्तः शाठ- 
स्तन्वद्ध्ा नयनाम्वुकल्पितनदीपुरेण रुद्धः प्रियः |] ८ । 

अमरुकस्य । 
3389 

्रहरविरतीौ मध्ये वाह्वस्ततोष्यपरेण बा 

किमुत सकले यातिप्यह्नि प्रिय स्वमिंहैष्यज्ति । 



नायिकोक्तिः ७९३ 

इति दिनद्ातप्राप्यं . देशं प्रियस्य वियासतो 

हरति गमनं बारालापैः सबाप्पगलज्नङैः || ९ ॥| 
गलज्जकव सुदेवस्य । 

33990 ५ 

दुर् सुन्दरि निगेताति नगरदेष दमः श्चीरवा- 
नस्मादेव निवस्येतामिति शनेरक्त्वा्वगेन प्रियाम् | 
गाढालिङ्गनवक्रितस्तनतटाभोगस्फु टत्कन्नुकं 
वीक्ष्योरःस्थलमश्रुपुरितदू शः प्रस्थानभङ्गः कृतः | १० ॥ 

कस्यापि । 

अथ नायिकां भरति नायकवचनादिकयथनम् । 
| 8391 

स्मतैव्योहं त्वया कान्ते न स्मरिष्याम्यहं तव | 

स्मरणं चेतसो धमेस्तचेतो भवता हतम् || ११ ॥ 
कस्यापि । 

3392 

स्मरतेष्या वयमिन्दुसुन्दर मुखि प्रस्तावतोपि त्वया 
सत्यं नाथ यदि प्रदास्यति विधिजौतिस्मरत्वं मम | 

एकास्मिन्नपि जन्मनि प्रियतमे जातिस्मरत्वं कथं 

प्राणाः पान्थ समं त्वयैव चिताः काद्यापि जन्मैकता || ९२ 
कस्यापि। 

अथ नायकं प्रति नायिकोक्तिः ॥ ९०१ ॥ 
| 8893 

गच्छ गच्छसि चेत्कान्त पन्थानः सन्त ते शिवाः 

ममापि जन्म तत्रैत्र भूयाद्यत्र गती भवान् | ९ ॥ 
3894 

सहिष्ये विरहं नाथ देद्यद्रयाश्नं मम | 

यदक्तनेत्रां कंदपैः प्रहत मां न शक्ष्यति | २॥ 
एतां दण्डिनः । 
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8895 
ठीलैर्लोीचनवारिमिः सशपधैः पादपणामैः परै- 
रन्यास्ता विनिवारयन्ति कृपणाः प्राणेश्वरं प्रस्थितम् | 
पुण्याहं व्रज मङ्गलं सुदिवसः प्रातः प्रयातस्य ते 
यत्जेहोचितमीदितं प्रिय मया तत्निगैतः श्रोष्यसि | २ ॥। 

अमर्कस्य। 

अथ नायक भरति सखीवाक्यम् | 

8396 
या निम्बोष्ठरुचिः क्र विद्रुममणिः स्वमरेपि तां रभ्धवा- 
न्हासभ्रीसदृशेस्तपोभिरपि कि मुक्ताफकैमूयते । 
ततकान्तिः रातशोपि वह्धिपतर्हम्नः कुतः सेत्स्यति 
त्यक्वा रलमर्यीं प्रयासि दयितां कस्मै धनायाध्वग || ४ ॥ 

हिवस्वामिनः। 
8389¶र 

उद्यद्र्दिषि ददैरारवपुषि प्रक्षीणपान्थायुषि 
भ्योतद्िपूषि चन्द्ररुङषि सखे हंसद्िषि प्रावृषि 
मा मुज्चोचकुचायसंततपतद्वाष्पाकुलां नारिकां 
काठेकालकरारनीकजलदष्यालुप्रभास्वस्िषि || ९ ॥ 

बाणमहस्य । 

अथ विरहिण्यवस्थावणेनम् ॥ १.०२ ॥ 
3888 

रारामृन्नवपलवे शशाङ्क 
मकरन्दसरुति वारुणीसरोजे । 
अपि चास्यमरुदणान्प्रसते 

तिरकुखमं स्फृटचम्पकौषदान्ि ॥ ९ ॥ 
कस्यापि । 



विररिण्यवस्थावशनय ४९५ 

8399 
विश्रम्य विश्रम्य वनद्भुमाणां 
छायासु तन्वी विचचार काचित् | 
तनृत्तरीयेण करोदधतेन 
निवारयन्ती शशिनो मयुखान् ॥ २ ॥ 

कस्यापि । 
3400 

अस्तमिताविषयसडुन म॒कुरितनयनोत्पला मुहुः असिता | 
ध्यायति किमप्यरश्यं बाला योगाभियुक्तेव ।} ३॥ 

गोवधेनस्य । 
3401 

परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 
स्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमलनमप्राप्य हरितम् | 
इदं व्यस्तन्यासं छथभुजलताक्षेपवलने 

कृ शाङ्गयाः संतापं वदति बिसिनीपत्रशयनम् ॥ ४ ॥ 
श्रीहषस्य । 

3402 

दद्यमानेपि हृदये मृग्धेया मन्मथाभिना | 
जेहस्तथैव यत्तस्थौ तदाथयेभिवाभवत् || ९ ॥ 

हाकवुद्धेः । 
34083 

लिखति न गणयति रेखा निभेरबाप्पाम्बु पोतगण्डतला | 
अवधिदिवसावसानं मा भूदिति राद्धिता बाला | ६ ॥ 

मोरिकायाः। 
3404 

प्रयातेस्तं भानौ भ्रितराकुनिनीडेषु तरुषु 
स्फृरत्संभ्यारागे शशिनि शनकैर सति च | 
परियप्रत्याख्यानादिगुणविरहोत्कण्ठितदुशा 

तदारब्धं तन्व्या मरणमपि यजोत्सवपदम् | ७ || 

| गह्वटस्य | 



९.६ दाङ्धरपद्धतिः 

8405 
सा तोरणान्तिकमुपेत्य दि्ोवलोक्य 
निःशस्य दीषेमुपधाय करं कपोले । 
मत्वा चतं पुरत एव ससंभमत्वा- 

ज्ज्ञात्वा समोहकिखितेव न किं किमासीत् | ८ | 
पुथभ्वीधरस्य । 

3406 

भ्रातः पान्थ पयि त्वया न पथिकः कथित्समासादिते 
बाठे नैकदातानि कीदश इति प्रख्यायतां बह्भः । 
यं दृष्ट प्रमदाजनस्य भवतः स्फारे मदा लोचने 

स ज्ञेयो दयितो ममेति पथिकायावेद्य मोहं गता | ९ | 
कस्यापि । 

340¶ 

रथ्यारजोरुणितधुसरिताङ्गयष्टे 
कधिपितुः स्मरसि पुत्रक निधणस्य | 
उक्त्वैवमड्कगतमात्मजमायताष््या 
पान्थाल्लिया प्रसदितं करुणं दिनान्ते || ९० || 

कस्यापि । 
3408 | 

तन्वङ्कया गुरुसंनिधौ नयनजं यद्वारि संस्तम्मितं 
तेनान्तगैरितेन मन्मथरिखी सिक्तो वियोगोद्धवः | 
मन्ये तस्य निरस्यमान किरणस्थेषा मुखेनोद्ता 
श्वासायाससमागतारलिसरणिव्याजेन पूमावली ॥ १९ ॥ 

कस्यापि | 3409 ८. 
मुग्धा स्वम्रसमागते प्रियतमे तत्पाणिसंस्पयनं 
रोमानज्चाश्चितया रारीरलतया संभाव्य कोपाक्किल | 
मामा वहम सं्परशेति सहसा शुन्यं वदन्ती मुहु 
सख्या नो हसिता सचिन्तमसङ्ृत्सं शोचिता प्रत्यत | ९२॥ 

स्वरस्य 



नायिकां प्रति सलीवचनम् ४९७ 

3410 
एतानि निःसहतनोरसमञ्चसानि 

चयुन्य मनः विज्ुनयन्ति गतागतानि । 
एते च तीरतरवः प्रथयन्ति ताप- 
मालस्नितोञ्द्िततरुग्लपितिः प्रवाञैः || १३ || 

क्रालिशसस्य । 
3471 

शीघ्रं भूमिगृहे गहाण वसतिं प्रणैः किमु त्रीडति 
मराप्रां पयसि किं न दैवहतिके ज्योस्ल्ञां गवाक्लोदरैः | 
हत्थं मन्मथतीव्रसंज्वरजुषां गेषु वामभरुवा- 
मुद्रच्छन्ति कुरद्गलाञ्छनमयहीनाः सखीनां गिरः | ९४ | 

विल्हणस्य । 
8412 

दाय्या पुष्पमयी परागमयतामङ्गापणादश्रुते 
ताम्यन्त्यन्तिकतालनरन्तनलिनीपत्राणि दाहोप्मणा | 
न्यस्तं च स्तनमण्डले मलयजं सीणान्तरं दृयते 

क्राथादाद्य भवन्ति फकेनिलमुखा भूषाम॒णालाङ्कुराः ॥ १९ ॥ 

3413 

मदनददनशरुष्यत्छ्लन्तकान्ताकुचान्त- 
नैवमठेयजपङ्के गाढबद्धालिलाद्धुः | 
उपरि विततपक्षो रुदेयतेलिनिमप्नः 

दार इव कसुमेषोरेष पुद्ुावदेपः ॥ १६ ॥ 
क्रस्यापि। 

अथ नाधिकां प्रति सखीवचनम् ॥ १.०२ ॥ 
3414 

र ॐ. € [®9 ९ 

 पर्माप्र्रथिताश्रुविन्दुनिकरमृक्ताफलस्पाधमिः 
कुवत्या हरहासहारि हृदये हारावलीभूषणम् । 

685 



४९८ 
दाङ चस्पङ्ध त. 

बाते बालमृणालनालवलयाकंकार कान्ते करे 
विन्यस्याननमायताक्ि खकृती कोयं त्वया स्मयते || १ ॥ 

कस्यापि । 
34.15 

भासन्नामवलम्भ्य केसरलतामेकंन पुष्पोज्ज्वलां 
सख्यं निःसहया नितम्बफलके कृत्वा कराम्भोरुहम् | 
आमीलन्नयनान्तवान्तसकिलं छाष्यस्य निन्द्यस्य वा 
कस्येदं दृहसैषहदं प्रतिदिनं दीनं त्वया स्मयते || २॥ 

कस्यापि । 
3416 

अलसवरितिः प्रमाद्रमहमुकुरीकृतेः 
सणममिमुलेलज्नालेोलेनिमेषपराङुखेः 
हदयनिदितं भावाकूतं वमद्धिरिव्षणैः 
कथय खुकृती कोयं मुग्धे त्वयाद्य विलोक्यते || ३ || 

अमरुकस्य। 
847 

उज्ज॒म्भाननमु्टसत्कुचतटं लोलडमद्ूठतं 

स्वेदाम्भः स्षपितादुःयष्टि विगलद्भीडं सरोमान्बया | 
धन्यः कोपि युवा स यस्य वदने व्यापारिताः सपरत 
मुग्धे मुग्धमहान्धिफेनपटलप्रख्याः कटान्ञच्छटाः || ४ ॥। 

धनिकस्य । 
3418 

भगिनि मदनः श्रीमानेष त्वया यदि लिख्यते 

किमपि सुमुखि व्यम्रासीति ब्रजामि निजालयम् | 
यदपि मकरोधस्तादपीष्पं करे च दारासनं 
तदपि परितो दृ्टिर्दया जनः सलि नागरः | ९॥ 

हनुमतः । 
8419 

मुग्धे दोलेतिकां निधाय न कृतो हारोपसेधस्त्वया 
लमा नो रूद्ती गतासि रभसात्तस्येत्तरीयांशुक्े | 



वियोगिनीप्ररपाः ४९९ 

कालेस्मिन्कु षुमाकरे द्िगुणितप्रेमोत्सवे रागिणां 
गच्छन्नम्रत एव मूढहदये मुक्तस्त्वया वछटभः || ६ || 

दोलंतिकामीमस्य। 
8420 

विश्रान्तो दिवसस्तटीमयमटव्यस्ताचरस्यांदुमा- 
न्सप्रस्यङ्करितान्धकारपटञैरम्बालका द्यौरभूत् | 
एद्यन्तर्विश वेदमनः रारिमुखि दारस्थलीतोरण- 
स्तम्भालम्बितबाहुवदि रुदती किं स्वं पथः पयसि ||*9|| 

रुरतीपण्डितस्य । 
3421 

गो पायन्ती विरहजनितं दुःखममरे गुरूणां 
कि त्वं मुग्धे नयनविष्छतं बाष्पपुरं रुणत्सि | 

क ॐ क 

नक्तं नन्त नयनसारखलस्ष् अद्रकतस्त 

राय्योपान्तः कथयति ददामातपे रोष्यमाणः || < || 
करस्यापि। 

342 

मुखं पाण्डुच्छायं नयनयुगलं बाष्पतरलं 
तनुः क्षामक्षामा गतमविरादं पेय॑विगमः | 
हियं मक्त्वा मदे कथयसि न मे सारवचना- 
न्यवस्था येनेयं तव सावि मुदर्तन पतिता | ९ ॥ 

कस्यापि । 
3423 

आहारे विरतिः समप्रविषयमामे निवत्तिः परा 

नासामरे नयनं यदेतदपरं यचेकनिष्वं मनः | 

मौनं चेदमिदं च शुन्यमखिलं यद्धिश्वमाभाति ते 
तद्भुयाः सलि योगिनी किमसि भोः किं वा वियोगिन्यसि ||९ ०१|| 

९] गेरासलरस्य् 

अथ वियोगिनीप्रापाः । १०५ ॥ 
| 8424 

प्रस्थानं बल्यः कृतं प्रियससैरञ्चेरजस्तं गतं 
धृत्या न क्षणमासितं व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः | 
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यातुं निधितचेतसि प्रियतमे सर्वे समं प्रस्थिता 
गन्तव्ये सति जीवितप्रियसुहत्साथेः किमुत्सृञ्यते || ९ ॥ 

अमरुकस्य । 

3425 

स्वयमप्राप्रदुःखो यः स दुनोति न विस्मयः | 
स्वं स्मरप्राप्रदादोपि ददसीति किमुच्यते || २॥ 

कस्यापि । 
8426 

घरमसौ दिवसो न पुनर्भिरा 
ननु निरव वरे न पुनर्दिनम् । 
उभयमेतदुपेस्वथवा क्षयं 
प्रियतमेन न यत्र समागमः || २ || 

क्यापि । 

3424 

अरतिरियमुपैति मां न निद्रा 
गणयति तस्य गुणान्मनो न दोषान् | 
विगलति रननी न सङ्गमाशा 

व्रजति तनुस्तनुतां न चानुरागः || ४ || 
बिल्टणस्य । 

3428 

पन्चत्वं तनुरेतु भूतनिवहः स्वं स्वं विशत्वीप्सितं 
याचे त्वां द्रुहिण प्रणम्य शिरसा भूयोपि भूयान्मम | 
तद्वापीषु पयस्तदीयमुकुरे ज्योतिस्तदीयालय- 
व्योति व्योम तदीयवत्मेनि धरा तत्ताठवृन्तेनिकः ॥ ९। 

, आकाशपोकेः ॥ 
3429 

हारो नारोपितः कण्ठे मया विष्ेषभीरहणा | 
इदानीमन्तरे जाताः पर्वताः सरितो दमाः || ६ ॥ 

बाल्मीकिसुनेः। 
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8430 
मुग्धस्य ते वद विधुतुद किं वदामि 
किं मुक्तवानसि मुखे पतितं रशाङ्कम् । 
अस्याद्रोबिसम्बगरितिन सुधारसेन 

संधानमेति तव किं न जरत्कबन्धः || ७ | 
बिल्दणस्य । 

8481 
रिपुरिव सखीसंवासोयं शिखीव हिमानिलो 
विषमिव खधाररिमियस्मिन्दुनोति मनोगते | 
हृदयमदये तस्मिन्नेवं पुनवेरते बला- 
त्क्कलयदृशां वामः कामो निकामनिरङ्कुशः ॥ < | 

जयदेवस्य । 
3432 

विरमत विरमत सख्यो नखिनीदलतालवृन्तपवनेन | 
हदयगतोयं बह्निदयेटिति कदाचिज्वलव्येव || ९ ॥ 

कस्यापि । 
3483 

बिभेमि सावि संवीक्य भमरीभ्रतकीटकम् | 
तद्धचानादागते पुंस्त्रे तेन साप रतिः कथम् || १० ॥ 

कस्यापि । 
3484 

याः परयन्ति प्रियं स्वपे धन्यास्ताः सखि योबितः | 

अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि वैरिणी ॥ ९९ ॥ . 
कस्यापि । 

3435 

यास्यामीति समुद्चतस्य वचनं विसन्धमाकर्णितं 
गच्छन्दुरमुपेक्षितो मृहुरसी व्यावृत्य ति्नपि । 
तच्छन्ये पुनरागतास्मि भवने प्राणस्त एते दृढाः 
सख्यस्विष्ठत जीवितव्यसनिनी द॑भादहं रोदिमि | ९२ ॥ 

। | कस्यापि। 
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8486 
इदानीं तीत्राभिदैहन इव भाभिः परिवृतो 
ममाधर्थं सू्ैः किमु सलि रजन्यामुदयति | 
अयं मृग्धे चन्द्रः किमिति मयि तापं प्रकटय- 
त्यनाथानां बले किमिह विपरीतं न भवति || ९३ || 

पुटिकस्य। 
8487 

यत्रामङ्खलसंविधानरचनाव्यप्रे सखीनां गणे 
वाप्पाम्भःपिहितेक्षणे गुरुजने तद्रव्छहन्मण्डके | 
परणिशस्य मदीक्षणार्षितद्रराः कृच्छादतिक्रामतः 

किं व्रीडाहतया मया भुजलतापाश्चो न कण्ठेर्षितः ||९४॥। 
कस्यापि । 

अथ नायकं प्रति दूतीपरेषणम् ॥ १.०५ ॥ 
8488 

भपजितिवास्तु गिरीन्द्रकन्या 
कि पक्षपातेन मनोभवस्य | 

यद्यस्ति दूती सरसोक्तिदक्षा 
दासः पतिः पादतले वधूनाम् | ९॥ 

विल्हटणस्य । 
3439 

दूति त्वं तरुणी युवा स चपलः इथामास्तमोभिर्दिशः 
संदेराः सरहस्य एव विपिने संकेतकावासकः | 

भूयो भुय इमे वसन्तमरतथेतो नयन्त्यन्यथा 

गच्छ क्षेमस्तमागमाय निपुणं रक्षन्तु ते देवताः | २ ॥ 
कस्यापि । 

3440 

ननु संदिद्येति सुद् शोदितया 
चपया न किचन केलाभिदषे 
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निजनैल्ि मन्दमनिश्चं निदितिः 

कृरितं शरीरमरारीरदरारेः ॥ ३ 
माघक्रवेः। 

34.41 

प्राणिद्च विज्ञपनिरियं मदीया 
तत्रैव नेया दिवसाः कियन्तः | 
संभरत्ययोग्यस्थितिरेष देराः 

करा हिमादौरपि तापयन्ति |} *|॥] 
व्रहमस्य । 

8442 

जीवामीति वियोगिनी यदखिके लोके प्रवृत्ताः कथा 
भव्य शोथ मरिष्यतीति मरणे क(लात्ययः किं कृतः | 

आगन्तव्यभिहेति संप्रति सखे संभावना निष्फला 
भ्रातः संप्रति याहि नासि ठिखितं तद्भूहि यत्ते क्षमम् ९ ॥ 

लोगितकस्य। 
3443 

अनलस्तम्भनवेदयां सुभग भवान्नियतमेव जानाति | 
मन्मथदयराभितपते हदि मे कथमन्यथा वससि || ६ | 

कस्यपि। 
3444 

उल्लङ्कयापि सखीवचः समुचितामु द्य लज्नाम्टं 
भित्त्वा भीतिभरं निरस्य च निजं सौभाग्यगवै मनाक् | 
आज्ञां केवलमेव मन्मथगुरोरादाय नुनं मया 
स्वं निः रोषविलासिवगे गणनाचूडामणिः संभृतः || ७ || 

कस्यापि । 

अथ वियोग्यवस्थाप्रखापवणेनम् । १०६ ॥ 
34495 

रेशैरन्तरिता शाते सरितामुर्वीभूतां काननै- 

यल्ञेनापि न याति लोचनपथं कान्तेति जानन्नपि | 
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उद्रीवश्रणावरुड्धवदधः परोन्मृज्य साते दृरौ 
तामादां पथिकस्तथापि किंमपि ध्यायन्मुहुर्वीक्षिते || ९ ॥ 

कस्यापि। 
3446 ४4 

सा तन्वीति घनस्तनीति विकस््रीलाग्जनेत्रेति च 
स्वैरः संचरतीति वक्ति मधुरां वाचं विचित्रामपि | 
हत्थं विद्रुमपाटलाधरपुटां सीमन्तिनीं ध्यायतो 
रोमात्चा रुदितं स्मिवं प्रठपितं पान्थस्य संजायते || २ ॥ 

कस्यापि । 
344 

प्रियाविरहितस्यास्य हदि चिन्ता समागता | 

हति मत्वा गता निद्रा के कृतघ्रमुपासते || २ ॥ 
रीलानहारिक्रायाः। 

3448 
कपूराम्बुनिषेकभानि सरसैरम्भोजिनीनां दकै- 
रास्तीर्णेपि विवतमानवपुषः सलस्तस्रनि सरस्तरे | 
मन्दोन्मेषद् राः कमन्यदभवत्सा काप्यवस्था तदा 
यस्याथन्दनचन्द्रचम्पकदलभ्रेण्यादि वहीयते | ° || 

विक्रमस्य । 

अथ वियोगिप्रलापाः | 

8449 
यदि प्रियावियोगेपि रुद्यते दीनदीनकम् । 
तदिदं दग्धमरणमुपयोगं क्र यास्यति || ९ | 

दग्धंमरणस्य । 
3450 

दिव्य चक्षुरहं जातः सरागेणांपि चक्षुषा | 
इहस्थो येन पश्यामि देशान्तरगता प्रियाम् || £ ॥ 

धेर्यमिनश्र स्य । 
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8451 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायां प्रहितं मनः | 
तत्तु तत्रैव रमते हताः पाणिनिना वयम् | ७ || 

कस्यापि । 
3452 

ननमयं मे पापः कान्ताविरहे रसायनीभितः | 

वषेसहस्ाभ्यधिकान्नयामि कथमन्यथा दिवसान् ॥ ८ || 
कस्यापि । 

3453 

भ्रमय जलदानम्भोगभोन्प्रमोदय चातका- 
न्कलय शिखिनः केकोर्कण्ठान्कठोरय केतकान् | 
विरहिणि जने मृ रन्ध्वा विनोदयति व्यथा- 
मकरण पुनः संज्ञव्याधि विधाय किमीदसे || ९ | 

भवभूतेः । 
3454 

जाने कोापपराङ्कखी प्रियतमा स्वमेद्य दृष्टा मया 
मा मां संस्प्श पाणिनेति रुदती गन्तुं प्रवृत्ता ततः | 
नो यावस्परिरभ्य चाटुकशतैराश्वासयामि क्षणं 
भ्रातस्तावदहं राठेन विधिना निद्रादरिद्रः कृतः ॥ १९० ॥ 

निद्रादरिद्रस्य। 
3455 

तपे महाविरहवह्धिशिखावरीमि- 
रापाण्डुर स्तनतटे हदये प्रियायाः । 
मन्मार्वीक्षणनिवेितदीनदृष्टे- 
नूनं छमच्छमिति बाप्पकणाः पतन्ति || १९ ॥ 

छमच्छमिकारनस्य । 
3456 

नमे दुःखं ्रियादृरेनमे दुःखं हतेति सा| 
एतदेवान् शोचामि वयस्तस्या निवतेते ॥ १२ ॥ 

वाल्मीकिमुनेः । 
(4 
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845१ 
इतो विद्युतपच््स्फ़रितमसकृ दापयतु मा- 
मितः केकानेका हरतु दृदयं निदेयामिदम् । 
इतः कामो वामः प्रहरतु मुहः पुडधतरशारो ध 
गतासि त्व दुरे चपलनयने प्रेयसि यतः || ९३ ॥ 

शरीगोविन्दराजरेवानाम् । 
3458 

केडीः केसरमालिकामपि चिरं या बिभ्रती विद्यते 
या गातेषु घनं विरेपनमपि न्यस्तं न सोढुं क्षमा | 
दीपस्यापि शिखां न वासभवने शक्रोति या वीक्षितुं 
तापं सा विरहानलस्य महतः सोढुं कथं श्यति ॥ ९४|| 

कस्यापि । 
8459 

भपसरति न चक्षुषो मृगाक्षी 
रजनिरियं च न या? चैति निद्रा | 
प्रहरति मदनोपि दुःखितानां 
बत बहुरोभिमुखीभवन्त्यपायाः || ९९ ॥ 

त्रिविक्रमस्य | 
8460 

हदि बिसलता हारो नायं भुजंगमनायकः 
कुवलयदलश्रेणी कण्ठे न सा गरलद्युतिः । 
मलयजरजो नेदं भस्म प्रियारहिते मयि 
प्रहर न हरभ्रान्त्यानङ्ग क्रुधा किमु धावसि || १६ ॥ 

| 8461 
पाणी मा कुरु चूतसायकममुं मा चापमारोपय 
री डानिजितावि मृर्$ितजनाघातेन किं पौरुषम् | 
तस्या एव मुगीदुरो मनसिज प्र्ुत्कटाक्षाशुग- 
भ्ेणीजजेरितं मनागपि मनो नाद्यापि संधुक्षते || ९७ ॥ 

. जयंेवस्यैतौ । 
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8462 
यदि स्मरामि तां तन्वी जीविताक्चा कुतो मम | 
भथ विष्मृत्य जीवामि जीवितव्यसनेन किम् || १८ ॥ 

कस्यापि । 
3463 

पादाङ्गुष्ठेन भूमि किसलयरुचिना सापदेशं लिखन्ती 
भूयो भुयः क्षिपन्ती मयि तितशरबले लोचने लोलतारे | 
वक्त्रं हीनख्रमीषर्स्फुरदधरपुटँः वाक्यगर्रं दधाना 
यन्मां नोवाच किंचिस्त्थितमपि पुरतो मानसं तहुनोति।।९९॥ 

कस्यापि। 
34684 

त्रीडायोगान्नतवदनया संनिधाने गुरूणां 
बद्धोत्कम्पं स्तनकलदायोमेन्युमन्तर्निगृह्य } 
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्समुत्सुज्य बाष्पं 
मय्यासक्तधकितहरिणीहारिने्त्रिभागः || २० || 

नेचनिभागब्रह्ययरास्विनः + 
3465 

याताः किं न मिठन्ति सुंदरि पुनचिन्ता त्वया मल्कृते 
नो काय नितरां रासि कथयत्येवं सबाष्पे मवि | 
लज्नामन्थरतारकेण निपतत्पीताश्रुणा चक्षुषा 
दृष्ट्रा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया चितः ॥२९॥ 

अमरुकस्य । 
5466 

कान्तामुखं रतकेरिविमदेखेद- 
संजातघमेकणविच्छुरितं रतान्ते | 
आपाण्डूरं विलसदषनिमीकिताक्ष 
संस्मृत्य हे हदय कि चतधा न यासि | २२॥ 

846 
अद्यापि तसचलकरुण्डलधृष्टगण्डं 
व्र स्मरामि विपरीतरताभियोगे | 
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आन्दोलनश्रमजलस्फुटसान्द्रबिन्द्- 
मुक्ताफलप्रकरविच्छरितं प्रियायाः | २३ | 

अभमरुकस्येते । 
8468 7. 

निद्राधमीरितिदशो मदमन्थराणि 
नाप्यथेवन्ति न च नाम निरथेकानि | 
अद्यापि मे मृगदृरो मधुराणि तस्या- 
स्तान्यक्षराणि हदये किमपि ध्वनन्ि || २४ || 

8469 
अद्यापि तां कनकचम्पकदामगौरीं 
फुलारविन्दनयनां तनुरोमराजीम् । 
सप्रोस्थितां मदनविहर्लालसाङ्खीं 

विद्यां प्रमादगलितामिव चिन्तयामि | २९ 

34१९ 

अद्यापि सा मनसि संपरिवतेतेमे 
रात्रौ मयि स्षुतवति क्षितिपालपुत्या | 
जीवेति मङ्गरवचः परिहत्य कोपा- 

त्कर्णे कृतं कमलपन्रमनालपन्त्या | २६ | 
चिल्हणस्येते । 

34 भ 

भआसन्नमागैमतिलङ्य नतेन मृ 
पथासरसङ्गवरितेन मुखेन यान्त्या | 
आरोपिताः कतिपये मयि पङ्कजाल्या 
साकुतहासमनतिप्रकटः कटाक्षाः || २७ || 

कस्यापि । 
3442 

मुखं तस्याः स्मितस्मेरे किविदन्चलसंवृतम् । 
मदालोकनलोलान्षं स्मृत्वा मन्ये इषां मुधा ॥ २८ ॥ 

कस्यापि । 
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अथ नायकस्यात्रे दृ व्युक्तिः ।। १.०७ ॥ 
 _ 3478 

सा सुन्द्र तव विरहे खुतनुरियन्मात्रलोचना सपदि | 
एतावतीमवस्थां याता दिवसैरियन्मातरैः | ९॥ 

^ 
रुद्रटस्य । 

3474 

अङ्धेनङ्गज्वरहुतवहथक्षुषि ध्यानमुद्रा 
कण्ठे जीवः करकिसलये दौधशायी कपोरः | 
अंसे वेणी कुचपरिसरे चन्दनं वाचि मौनं 
तस्याः सर्व स्थितमपि नतु त्वां विनाक्रापि चेतः॥ २॥ 

क्षमेन्द्रस्य । 
84१5 

गृहीतं ताम्बूलं परिजनवचोभिः कथमपि 
स्मरत्यन्तः दुन्या खुभग विरतायामपि निशि | 
तथैवास्ते हस्तः कठितफणिवह्वी कसलय- 
स्तथैवाध्यं तस्याः क्रमुकफलफालीपरिचितम् | ३ || 

विल्दणस्य । 
39446 

कुखमरायनेप्यङ्ध ताम्यत्यनङ्गविवतेनं 
वदनपव॑नैः इयामच्छायो बभूव सखीजनः | 
शदयनिहितः शीतो ठेपग्छमैति रवं करो- 

त्य कठिनावस्था तस्यास्स्वयेवमुपेक्ष्यते | ४ || 
कस्यापि । 

34प्ण 

गलत्येका मखो भवति पुनरन्या यदनयोः 
किमप्यासीन्मध्ये भग सकलायामपि निशि) 

लिखन्त्यास्तत्तस्याः कुखमश्चरलेखं तव कृते 
समानि स्वस्तीति प्रथमपदभागोपि न गतः | ९ | 

कस्यापि । 
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3478 
गेह्ादङ्णमङ्गण(दपि बहिबोद्याच्च प्रथ्वीतलं 

तामातिं यदि तेव वेत्ति उमुखी किंचान्यदाचक्ष्महे | 
पयैङ्ञोपि तवाङ्सङ्गखभगः स्वेदाम्भसां निरे 
धोर(मण्डपतामनीयत तया तास्मिन्रदत्या मुहुः || £ ॥ 

कस्यापि । 
3479 

तस्या महाविरहवद्भिरिखाकलाप- 

तपे स्थितोसि हृदये सततं प्रियायाः | 

प्रालेयसीकरसमे हदि सा कृपालो 

बाला क्षणं वसति नैव खलु व्दै्ये ॥ ७ ॥ 
कस्यापि । 

8480 
दृष्टे चन्द्रमसि प्रटूनतमति व्योमाङ्गणस्थेयसि 
स्फ़ज्निमेलतेजति त्ववि “तं दूरं निजत्रेयसि | 
श्वासः कैरवकोरकीयति मुखं तस्याः सरोजीयति 
क्षीरोदीयति मन्मथो मगदृरो दक्चन्द्कान्तीयति ॥ ८ ॥ 

भङ्लटस्य । 
3481 

आवासो विपिनायते प्रियसखीमालापि जालायते 
तापोपि सितेन रावदहनज्वालाकलपायते | 
सापि त्वद्विरहेण हन्त हरिणीरूपायते हा कथं 
कदर्पोपि यमायते विरचयञ्शादूलविक्रीडितम् ॥ ९॥ 

8482 
क्षणमपि विरहः पुरा न सेहे 
नयननिमीलनखिन्नया यया ते | 
असिति कथमसौ रसालशाखां 
चिर विरहेण विलोक्य पुष्ितापराम् ॥ ९० ॥ 

जयषेवस्यैतौ । 
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8488 
अङ्गानि मे दहतु कान्तवियोगवह्धिः 
संरद्यतां प्रियतमो हदि वतेते यः | 
इत्याराया शशिमुखी गलदश्रुवारि- 
धारामिरुष्णममिषिभ्चति हसदेशम् ॥ ९९१ ॥ 

कस्यापि । 
3484 

भविरलपरिवाहैरभ्रुणः सारणीनां 
स्मरददनरिखोष्णश्चासपुरेथ तस्याः | 
खभग बत कृशाङ्ग्याः स्पधयान्योन्यमेभिः 
क्रियत इव पुरो भूः पङ्किला पांडला च || ९२ ॥ 

कस्यापि । 
3485 

सखीभिक्षां याचे बत नतशिरास्त्वामिदमश्ं 

न चेदस्ति प्रीतिः कुर् तदपि कारुण्यकणिकाम् | 
अवस्था सा तस्याः खुकरतमथ यस्यां किमपरं 

प्रमोहो विभ्रामस्त्वमथ मरणं वा प्रतिकृतिः | १२३ ॥ 
गोडाभिनन्दस्य। 

3488 

अच्छिन्नं नयनाम्बु बन्धुषु कृतं तापः सखीष्वाहितो 
दन्यं न्यस्तमदेषतः परिजने चिन्ता गुरुभ्योर्षिता | 
अद्य वः किल निरदृतिं ब्रजति सा शासैः परं लिते 
विभ्रन्धो भव विप्रयोगजनितं दुःखं विभक्तं तया ॥ ९४|| 

अमरुकस्य । 
3487 

त्वां चिन्तापरिकल्मितं खभग सा संभाव्य रोमान्विता 
दयुन्यालि क्गनसंच ल्जयुगेनात्मानमाटिङ्कति । 
किं चान्यहिरहव्यथाप्रशामनीं संप्राप्य मछ चिरा- 
 सस्यृज्जीवति कणमलपदिनैस्त्वन्नाममन्लाक्षरेः।| ९९ ॥ 

कस्यापि । 



५९१२ दाङषरपडतिः 

| 8488 
नीरागा मुगलाञ्छने मुखमपि स्वं नेक्षते दपणे 
नस्ता को(किठकूजितादपि गिरं नोन्मुद्यत्यात्मनः | 
चित्रं दुःतहदाहदायिनि धृतदेषापि पुष्पायुषे 
सा बाठा सुभगं प्रति प्रतिपदं प्रेमापिकं पुष्यति || ९६ || 

कस्यापि | 
34.89 

उन्मीलन्ति नखलुनीहि वहति क्षौ माज्चठेनावृणु 
क्रीडाकाननमाश्रयन्ति वलयक्राणैः समुत्रास्तय | 
इत्थं वन्तरुरुदक्षिणानिलकुदूकण्ठीषु साकेतिक- 
व्यापाराः सुभग स्वदीयविरहे तस्याः सखीनां मिथः || १७|| 

सत्कविमिश्रस्य । 
3490 

वषेन्ति स्तनविलवो न सरणे धारागृहे वतेसे 
गजेन्ति प्रतिकूलवादिनि न ते द्वारि स्थिता दन्तिनः | 
इत्येवं गमितो घनव्यातिकरः सा राजपुत्री पुन- 
वति वाति कदम्बपुष्प्ुरभी केन प्रतारिष्यते |} ९८ || 

उमापतिधरस्य । 
3491 

संप्राप्रेवधिवासरे क्षणमसौ खद्मेवातायनं 

चारेवार मुपेत्य निष्कृपतया निधित्य किंचिचिरम् | 
संप्रत्येव नितरेश्च केलिकूररीः सालं सखीभिः शिशो- 
मोपव्याः सहकारकेण करुणः पाणिग्रहो निर्मितः ॥ १९ 

कस्यापि । 
3492 

विमुज्चन्त्या प्राणांधिरविहरदुःखासहतया 
तया संदिष्टं ते कठिनहदयापथिममिदम् | 
अपत्यं बाङैका मम विपिहतायाः सकिलदा 
यथा नेयं सेवात्यसनरुचये दीयत इति | २० ॥ 

कस्यापि | 



नायिकां प्रति नायकावस्थावणेनम् ५५९३ 

8498 
कि प्ष्टेन द्रुततरमितो गम्यतां सामरिया ते 
दृष्टा मार्गे दिवसमखिलं सासरमेका मयेवम् | 
दष्टे दृष्टे स्वामिति रभसोद्रीवमालोकयन्ती 
पृष्टे पृष्टे न भवति भवानित्य॒दश्रवेलन्ती ॥ २९ ॥ 

कस्यापि 
3494 

चित्रोव्की्णादपि विषधराद्धीतिभाजो निदायां 

कि तद्रू मस्त्वदभिसरणे साहसं नाथ तस्याः | 

ध्वान्ते यान्त्या यदतिनिभवतं बाल्यात्मप्रकारा- 

च[सात्पाणिः पथि फणिफणारलरोषी व्यधायि | २२ 
हारिहरस्य । 

3495 

संकेतकुस्नमुवि सा शयनोपधानं 
व्यालं कृतं सुभग कुण्डरितं न वेद | 
तत्कण्डलम्रघनचन्दनगन्धलुम्ध- 
स्तत्रैव निश्चलमुवास चिराय सोपि | २३ 

स्यापि) 
3498 

मा गच्छ प्रमदाप्रिय पियशतैरभ्यथितस्स्वं मया 
बाला प्राङ्गणमागतेन भवता प्रामोत्यवस्थां पराम् | 
किं चास्याः कुचभारनिःसहतरैरङगेरनङ्गकुरै- 
खटचस्कन्चुकजारकैरनुदिनं निःखत्रमस्मदृहम् ॥ २४ ॥ 

मोरिक्रायाः। 

अथ नायिकां प्रति नायकावस्थावणेनम् ।१.०८॥! 
3497 

पदशाष्यलीनहदयो रूपालंकारभावनानिपणः | 

कविरिव वाच्चिर्तनिद्रस्तरणि तवार्थे परं स युवा || ९ | 
कस्यापि । 

68 



५९४७ दाङ्धरपद्ति 

8488 
विकिरति महुः शासानां पुरो मुहुरीक्षते 
प्रचिशति मुहुः कुश्जास्कुच्तनं मृहुबेहु ताम्यति | 
रचयति मुदः शाय्यां पयःकुलं मृहुरीक्षते 
मदनकदनङ्कान्तः कान्ते प्रियस्तव वतेते || २॥ 

8498 
सामां द्रक्ष्यति वक्ष्यति प्रियकथां प्रत्यङ्गमालिद्गनैः 
प्रीतिं यास्यति रस्यते सखि समागव्येति चिन्ताकुलः | 
मां पर्यति वेपते पुलकयत्यानन्दति सिद्यति 
प्र्युद्र च्छति मृति प्रियतमः कुच्तरे निकुञ्जमियः | ३ ॥ 

8500 
पुरै यत्र समं त्वया रतिपतेरासादिताः सिद्धय- 
स्तस्मिन्नेव निकर स््मन्मथमहातीर्थे पुनमाधवः | 
ध्याय॑स्त्वामानिरां जपन्न, तवैवालापमन्त्रावीं 
मृयस्त्वत्कु चक्म्भनिमरपरीरम्भामृतं वाञ्छति || ४ || 

जयदेवस्येते । 

अथ नायिकां प्रति नायकसंदेदाः | 
8501 

स्वद्रुपामृतपानदुलठितया दृष्टया क्र विभ्नम्यतां 
स्वद्राक्यश्रवणाभियोगपरयोः भव्यं कुतः भ्रो्रयोः | 
एमिस्त्वत्परिरम्भनिभररतैरङ्कः कथं स्थतां 
कष्टं त्वद्विरहेण संप्रति वयं कष्टामवस्थां गताः || ५९|| 

कस्यापि । 
3502 

भ्रूचापे निहितः कटाक्षविशिखो निम।तु ममेष्यथां 
दरयामात्मा कुटिलः करोतु कबरीभारोपि मारोद्यमम् | 

मोहं तावदयं च तन्वि तनुतां बिम्बाधरो रागवा- 
न्सदृत्तः स्तनमण्डलस्तव कथं प्राणैमेम क्रीडति || ६ | 

जयदेवस्य | 



दृल्युपहासप्रश्चो ५९५ 

8508 
स्वामारिख्य प्रणयकुपितां धातुरागैः शिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कर्वम् | 
अलैस्तावन्मुहुरुपनितदष्टिरालुप्यते मे 
रुर स्तस्मिन्नपि न सहते संगमं नौ कृतान्तः | ७ || 

कालिदासस्य । 
3504 

स्थाना्निगेत्य दूरं व्रजति मवि चिरं मुक्तकण्ठं रुदित्वा 
पञथचादुन्मृज्य नेत्रे प्रणतिमुपगता व्रेपमानाद्गयष्टिः | 
कान्ते यन्मामवोचः प्रलयवनघटाटोपबद्धान्धकरारे 
काठे कापाठिकोपि प्रवसति न गृहात्तन्मनो मे दुनोति।|८|| 

कस्यापि । 

दू | ॐ अथ दृयुपहासप्रश्चां ॥ १.०९. ॥ 
8505 

पाश्चोभ्यां सप्रहाराभ्यामधरे व्रणखण्डिते | 

दूति सङ्गामयोग्यासि न योग्या दृतकमणि || ९ || 
कस्यापि । 

3506 

बहुनात्र किमुक्तेन दूति मत्कायसिद्धये | 
स्वमांसान्यपि दत्तानि वक्तव्येषु तु काकथा॥ २॥। 

वरस्चेः। 
3607 

श्वासः (किं त्वरिता गता पुलकिता कस्माससादः कृतः 
सस्ता वेण्यपि पादयोर्निपतनान्नीवी च गत्वागमात् | 
सत्रदाद्र मुखम(तपेन गलितं क्षामा किभिल्युक्तिभि- 
दूति म्लानसरोरुहाकृतिधरस्यीष्ठस्य किं वक्ष्यसि || ३ || 

रीलाभटारिकायाः। 
3508 

निःदोषच्य॒तचन्दनं स्तनतटं निमृष्टरागोधरो 
नेत्रे दूरमनञ्जने पुककिता तन्वी तवेयं तनुः | 



५५१६ शाङ्षशरपदतिः 

मिथ्यावादिनि दति बान्धवजनस्याज्ञतषीडागमा 

वापीं ज्ञातुमितो गतासि न पुनस्तस्याधमस्यान्तिकम्।। ४ || 
कस्यापि । 

3509 

रजन्यामन्यस्यां खुरतपरि वृ त्तावनुचितं 
मदीयं यद्वासः कथमपि इतं तेन खहदा । 
त्वया प्रत्यानीतं निजवसनदानास्पुनरिदं 
कुतस्त्वादृग्दृति स्खलितङामनोपायनिपुणा || ९ ॥ 

बीजाकरस्य) 
3510 

फं स्वं निगूहसे दूति स्तनौ वक्रं च पाणिना । 
खण्डिता एव शोभन्ते दयूराधरपयोधराः || ६ ॥ 

कस्यापि) 
8511 

उह्टापयन्त्या दास्य दूरत 
वध्वा विभूषां च निवेशयन्त्या | 
प्रसन्नता कापि मुखस्य जज्ञे 
वेषन्निया नु प्रियवातेया न् || ७ || 

शिवस्वामिनः। 
3512 

कथय निपुणे कस्मिन्दृ्टः कथं नु कियचिरं 
किममिलिखितं (कें तेनोक्तं कदा स इष्यति | 
इति बहूविधप्रेमारापप्रपन्चितविस्तराः 

प्रियतमकथाः स्वतल्पेप्यथ प्रयान्ति न नष्टताम् | ८ ॥ 
कस्यापि । 

3513 - 

अलमलमघृणस्य तस्य नाघ्ना 
पुनरपि सेव कथा गतः स कालः | 
कथय कथय वा तथापि दूति 
प्रतिवचनं द्विषतोपि माननीयम् ॥ ९ || 

यासुदेत्स्य । 



संभोगे परस्परावलोकनम ५९७ 

अथ संभोगशखङारे परस्परावलोकनम् । ११० ॥ 
8514 

्रियादरोनमेवास्तु किमन्येददौनान्तरैः | 
प्राप्यते येन निर्वाणं सरागेणापि तरेतसा | ९ || 

कस्यापि । 
3515 

क्षीरसागरकलोललोललोचनयानया | 

अस(रोपि हि संसारः सारवानिव रल्यते | २ 
आक्राशपोलेः। 

3516 

उपप्राकाराग्रं प्रहिणु नयने तकय मन 
गनाकाल्चे कोयं गङितहररिणः शीतकिरणः | 

सुधाबद्धमासतैरपवनचकोरेरनशतां 
किरस्योत्ल्लामच्छां रवलिफटलपाकप्रणयि || २ || 

रजटा नद र्नं रकर्स्यः (निदु 7 न्ह. 

351 
पुरः स्थित्वा किचिद्रितमुखमालोकय सखे 
सखेदा स्थास्यन्ति ध्रु वमिदमदृष्ट तव दृशः | 
इतथज्चतकान्चीरणितमुखरास्सीधदिखरा- 
दराकायां केयं कवयति चान्द्रेण महसा || ४ || 

कस्यापि । 
3518 

अथे केयं ठीलाधवलगुहवातायनतले 
तुलाकोटिकणिः कुषमधनुषं जागरयति | 
अहो नेचर्रन्द्रं विलसति विलङ्कय भ्रुतिमहो 
कथं न बैलोक्यं जयति मदनः स्मेरवदनः || ९॥ 

कस्यापि । 
3519 

अमृतममृतं चन्द्रथन्द्रस्तथाम्बुजमम्बुजं 
रतिरपि रतिः कामः कामो मधूनि मधून्यपि | 



५५९ ज शाङ्धरपद्धतिः 

इति न भजते वस्तु प्रायः परस्परसंकरं 
तदियमबला धत्ते रउष्नीं कुतः सकलास्मिकाम् || £ ॥ 

| कस्यापि । 
3520 

विनेवाम्भोवाहं बहलरुनिलिप्राम्बरतला- 

तडद्धेखा हे मद्युतिविततिरम्या विलसति | 
विनैव स्वगंद्खमं नभसि रभसा व्यम्रदाफररा 

(भ जा > 9 [५ | ९ ~ 

परोवर्तः साधं स्फुरति विकनचेन्दोवरवनम् | ७ || 
जयदेवस्य । 

3521 

तमःस्तोमः पूत तदनु सकलः शीतकिरण- 
स्ततः कोकद्रन्द्ं तदनु नच किचेस्पुनरभूत् | 
अनम्भस्यावतेस्तदनु कदलीकाण्डयुगलं 
ततोवाञ्ची पद्मौ किमिदमिति चित्रैव रचना || ८ || 

देवबाधेः | 
3522 

न जनि संमुखायति प्रियाणि वदति प्रिये | 
सवोण्यङ्कानि किं यान्ति ने्रतामुत कणेताम् ॥ ९ ॥ 

कस्यापि । 
3528 

काचित्नि वारितबहिगेमना जनन्या 
द्रष्टुं प्रियं भवनजालकमाससाद् | 
तस्था विलोचनमदृदयत दाशदत्त- 
यन्त्रोपरुद्ध शफरोपमितं क्षणेन || १० | 

8524 
कृच्छ्रेण कापि गुरुणैव जनेन रोध- 
मृलङ्कय नायकसमीपभुरवं प्रतस्थे | 
हा हन्त हीघ्रगमनप्रतिरोषहेतु- 
स्तस्याः पुनः स्तनभरोपि गुरुबभूव || ११॥ 

उव्प्ेक्षावष्ठभस्येतो । 
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3525 
यायां प्रियः प्रेक्षत कातरा्षी 
सासा हिया नन्नमुली बभूव | 
निः रा ङ्मन्याः सममाहितेष्यौ - 
रतत्रान्तरे जघुरमुं कटिः || ९२॥ 

माघक्रवेः । 

अथ परियातिथ्यादिकम् ॥ १९११ ॥ 
3526 

सन्नितिसकरलदारीरा क्षणे क्षणे मनसि किमपि गणयन्ती | 

उत्सवमिह तं दिवसं मनुते मुग्धा प्रियागमने ॥९॥ 
हाङ्ःधरस्य । 

852 
जगच्छन्सूचितो येन येनानीतो गई प्रति | 

प्रथमं सखि कः पूज्यः किं काकः किं क्रमेलकः | २॥| 
सोमक्वेः। 

3528 

आयति दयिते मरंस्थलभूवामुसेक्ष्य दुलद्रचतां 
गेहिन्या परितोषबाप्पकलिलामासज्य दष्ट मुखे । 
दच्ा पीलुशमीकरीरकवलं ठलोठात्चठेनादरा- 
दुन्म्॒टं करभस्य केसरसटाभाराग्ररमरं रजः || २३ ॥ 

जद्तपुण्यस्य । 
3529 

बाला चन्दनम(किकाकिसलयमरन्थीनधःकुवेतः 
शरुसा वह्भवाहनस्य रसितं दसेरकस्याङ्गण | 
आक्रन्दात्ुहदो वनाहुरुजनं नासाप्रसद्गादस्- 
न्कान्तं खीवधपातकासस्मरमसस्कीर्तेः परावतेयत् || ४ || 

कस्यापि । 
3530 ५ 

किंनित्कस्पितपाणिकड्कणरवैः प्रष्टं ननु स्वागतं 

तरीडानश्रमुलाभ्नया चरणयोन्थस्ते च नेत्रोत्पञे | 
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दार स्थस्तनयुगममङ्गलघटे दत्तः प्रवेशो हदि 

स्वामिन्किं न तवातिथेः समुचितं सख्यानयानुष्ठितम् || ९।। 
जिविक्रमभदस्य । 

3531 

कशा केनासि त्वं प्रकृतिरियमङ्स्य ननु मे 
मलापुम्ना कस्माहुर्जनगृहे पाचकतया | 
स्मरस्यस्मान्कचिन्नरि नदि नदीस्येवमगद्- 
स्स्मरोत्कम्पं बाला मम हदि निपस्य प्ररुदिता || £ || 

कस्यापि । 

353 

कृ शासीस्यालीना मलिनवसनासीत्यवनता 

करनिहृश्टासीति स्तनकलदाकम्पं प्ररुदिता | 

परिष्वक्ता यावत्रणयपदवीं कामपि गता 
ततः सार ङ्गा््या हदयसदने लीनमभवत् || ७ || 

[ता कस्यापि । 

कि $ 

अथ मानिनीमानाख्यानम् ॥ १९२॥। 
8583 

स्फुरसि बाहुलते किमनथेकं 
तवमपि लोचन वाम भव स्थिरम् | 

तमहमागतमप्यपर(धिनं 

न परिरन्धुमलं न च वीक्षितुम् ॥ ९॥ 
कस्यापि। 

8534 

एकत्रासनसंस्थितिः परिहता प्रव्युद्माहूरत- 
स्ताम्बूलाहरणच्छठेन रभसास्ेषोपि सवितितः | 
आसापोपि न भिभ्रितः परिजनं व्यापारयन्त्यान्तिके 
कान्तं प्रस्युपचारतथतुरया कोपः कृतार्थीक्ितः || २ || 

॑ कस्यापि | 
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| 8585 
तद्रक्ल्ाभिमुखं मुखं विनमितं दृष्टिः कृता पादयो- 
स्तस्याकापकुतुहलाकुलतरे भन्न निर्दे मया | 
पाणिभ्यां च तिरस्कृतः सपुलकः स्वेदोद्मो गण्डयोः 
सख्यः किं करवाणि यान्ति शतधा यत्कन्चुके संधयः||२।। 

अभमरुक्रस्य । 
3586 

तत्तद्रदव्यपि यथावसरं इसव्य- 

प्यालिद्धनेपि न निषेधति चुम्बनेपि | 

किंतु प्रसादनभयादपि निहतेन 

कोपेन कोपि विहितोद्य रसाव्रतारः | ४ || 
कस्यापि । 

358 | 
आराङ्गय प्रणतिं पटान्तपिहिती पादौ करोत्यादरा- 
व्याजेनागतमावृणोति हसितं चास्पष्टमुद्रीक्षते | 

मस्यालापवति प्रतीपवचनं सख्या सहाभाषते 

तस्यास्िष्ठतु निभेरप्रणयिता मानोपि रम्योदयः || ५ | 
भीमस्य । 

3538 

तदेवराजिद्यान्ञं मुखमविरादास्ता गिर इमाः 
स एवाङ्ग्ेषो मथि सरसमायिष्यति तनुम् | 

यदुक्तं प्रत्युक्तं यदपटु दिरःकम्पनपर 

प्रियामानेनाहयो पुनरपि कृता मे नववध्रूः || £ ॥ 
, संज्गलस्य । 
3589 

वेगादत्डकमागते विचरितं संभाषिणि स्फारितं 
संचिष्यत्यसुणं गृहीतवसने कोपान्चितभरलतम् | 

न 5 र्ण ५ 

मानिन्याश्चरणानतित्यतिकरे बप्पाम्बुपुणक्षणं 

चक्षुजोतमहो पपश्चचतुरं जातागसि प्रेयसि ।| ७ ॥ 
ऋषस्यापि । 
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8540 

भरुभङ्गेः रचितेपि दृष्टिरधिकं सोर्कण्ठमुद्रीक्षते 
रुद्धायामपि वाचि सस्मितमिद् दग्धाननं जायते |. 
काकैरयं गमितेपि चेतसि तनू र्, नाज्चमालम्बते 

दृष्टे निवेहणं भविष्यति कथं मानस्य तस्मिच्ञने || ८ ॥ 
भद्न्तवमेणः । 

"~~~ ~--~-----~-~~-----~----~-~---- ~ 

अथ कठहान्तरिताप्ररापाहिकम् ॥ ११२. ॥ 
3541 

अद्यारभ्य यदि प्रिये पुनरहं मानस्य चान्यस्य वा 
गृह्णीयां विषरूपिणः शठमतेनोमापि संक्षोभिणः । 
तत्तेनैव तिना रदाट्किरणस्पशाडहासा निद्या 
एको वा दिवसः पयोदमलिनो भूयान्मम प्रावृषि || १। 

| कस्यापि । 
354. 

मानव्याधिनिषीडिताहमधुना शक्रोमि तस्यान्तिकं 
नो गन्तुं न सखी जनोपि चतुरो यो मां बलान्नेष्यति | 
मानी सोपि जनो न लववभयादभ्येति मातः स्वयं 
काले याति चरं च जीवितमिदं क्षण्णं मनधिन्तया |} २। 

कस्यापि । 
3543 

निःश्वासा वदनं दहन्ति हदयं निमुंलमुन्मूल्यते 
निद्रा नैति न दृरयते प्रियमुखं नक्तं दिनं रुद्यते | 
अद्ध दरोषमपेति पादपतितः प्रेयांस्तदोपेक्षितः 

सख्यः कं गुणमाकलय्य दयिते मानं वयं कारिताः || २ 
कस्यापि । 

3544 

हृद कृष्णं कृष्णं प्रियतममनु खेतमथ किं 
गमिष्यामो यामो भवत गमनेनाथ भवत | 
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पुरा येनैवं मे चिरमनुसता चित्तपदवी 
स एवान्यो जातः सखि परिचिताः कस्य परुषाः || ४ ॥ 
५ 3545 

गते प्रेमाबन्धे प्रणयबहुमाने तिगरिते 
निवृत्ते सद्भावे जन इव जने गच्छति पुरः | 
तदु सेक्ष्योखक्ष्य प्रियसवि गतांस्तांश्च दिवसा- 
न्न जनि को हेतुर्दरति शतधा यन्न हदयम् || ९ ॥ 

3546 
कथमपि सलि क्रीडाकोषाद्रजेति मयोदिते 
काटिनहदयस्त्यक्त्वा र॒य्या बलादत एव सः | 

इति सरभसध्वस्तप्रेन्गि व्यपेतघृणे स्पहां 
पुनरपि हतव्रीडं चेतः करोति करोमि किम् || ६ | 

अमरूकस्थेते । 
354 षप 

मानोन्नतेत्यसहनेत्यतिपण्डितेति 
मय्येव धिकूतिरनेकमुखी सखीनाम् | 
दाक्लिण्यमाजरमसृणेन विचे्टिनेन 

€ आ स धूतस्य तस्य हि गुणानुपवणयन्ति || ७ ॥ 

सख्यनुनयः । 
8548 

ल्ञिग्धे यत्परुषासि यसप्मणमति स्त्धासि यद्रागिणि 

द्वेषस्थासि यदुन्मुखे विमुखतां यातासि तस्मिन्धिये | 
तन्मुग्धे विपरीतकारिणि तव रीखण्डचचो विषं 

रीतांडयुस्तपनो हिमं इतक्हः क्रीडामुदो यतनाः ॥ ८ || 
8549 

सभयचकितं विन्यस्यन्तीं दृशां तिमिरे पथि 
प्रतितरु मुहुः स्थित्वा मन्दं पदानि वितन्वतीम् | 

कथमपि रहः प्राप्रामङ्ेरनङद्गतरगिभिः 

खमि सुभगः स त्वां परयन्ुपैतु कृताथेताम् ॥ ९ || 
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3550 
त्वां चित्तेन सदा वहन्नयमतिन्नान्तो भृशं तापितः 
कंदर्पण तु पातुमिच्छति इधासंवादि बिम्बाधरम् | 
अस्याद्धं तदलंकुरु क्षणमिह श्रू <्पलक्ष्मीरव- 
क्रीते दासजनेपि सेवितपदाम्भोजे कुतः संभ्रमः ॥९०॥ 

जयेवस्थेत । 
3551 

ङिखन्नास्ते भूमि बहिरवनतः प्राणदयिती 
निराहाराः सख्यः सततरूदितोच्छननयनाः | 
परित्यक्तं सव हसितपठितं पञ्जरदयुकै- 
स्तवावस्था चरेयं विसज कडिने मानमधुना || ९९१ ॥ 

भमरस्कस्य। 

3552 

असद्रततो नायं न च खलु गुणैरेष रहितः 
प्रियो मुक्ताहारस्तव चरणम॒ठे निपतितः | 

गृहणिनं मुग्धे व्रजतु तव कण्ठप्रणयिता- 
मुपायो नास्त्यन्यस्तव हदयदाहोपशरमने || ९२ ॥ 

कस्यापि । 
3553 

 मुम्पे किं नखरैः क्षिपस्यविरतं नेत्राम्बु मानोन्नते 
परयैनं चरणामनम्रशिरसं स्वं कान्तमात्ताञ्जलिम् | 
अप्रहे तव चेतसि प्रणयिनि प्राप्नितिनिर्षिण्णता- 
मन्यासक्त मनस्युपेक्षितगता फू कृत्य रोदिष्यति ||. १३ || 

शाङ्कुःधरस्य । 

अथ नायकयोसक्ति प्रव्युक्ती ॥ ११४० ॥ 
3554 

बारे नाथ विमुञ्च मानिनि रुषं रोषान्मया किं कृतं 
खेदोस्माखु न मेपराध्यति भवान्सर्वेपराधा मयि | 
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तत्कि रोदिषि गद्वदेन वचसा कस्याम्रतो र्व्यते 

नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुद्यते || ९।| 
मारदासस्य । 

8585 + 

नयननिपातिङ्करितः पवितो वचसि पुष्पितो हसिते | 
ॐ 

फलतु कृशाङ्गि तवाङ्गस्पर्ोेन मनोरथोस्माकम् || २॥। 
कस्यापि । 

3558 

खुभ्रु त्वे कुपितेत्यपास्तमशानं त्यक्ताः कथा योषितां 
दुरादेव मयेज्द्िताः खरभयः सग्गन्पधू पादयः | 
रागं रागिणि मुन्व मय्यवनते दृष्टे प्रसीदाुना 
सद्स्त्वरह्िरहे भवन्ति खुभगे सवौ ममान्धा दिशः ||| 

विद्यापतेः । 
8550 

उत्तरंगय कुरङ्गलोचने 
लोचने कमल्गवेमोचने | 
अस्तु खन्दरि कलिन्दनन्दिनी- 
वीचिडम्बरगभीरमम्बरम् | ४ || 

कस्यापि । 
3558 

पुराभुदस्माकं प्रथममविभक्ता तनुरियं 

ततोनु त्वं प्रेयानहमपि हताशा प्रियतमा | 
इदानीं नाथस्त्वं वयमपि कलत्रं किमपरं 
मयात्र प्राणानां कुठिशकठिनानां फलमिदम् || ९॥ 

अमरुकस्य । 
8559 

व्यावृत्तं खलु सेतो विषयतस्त्वय्येव रीने मनो 
नित्यं च त्वदधीनमेव नियतं मज्जावितं मानिनि । 
मलैवं मयि नुनमन्यविषयाश्चङ्का त्वया त्यज्यतां 

किं वान्यत्र निश्ाकरोभिरमते मुक्त्वा षणं कौमुदीम् ।६॥ 
कस्यापि । 
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3560 
कृतककृतकरेमयाश्चाठचचैस्त्वयाप्यतिवर्तित 

निभृतनिभृतैः कार्यालापैमेयायप्युपलक्षितम् । 
भवतु विदितं नेष्टा तेहं वृथा पएः<खिद्यसे 
भदटमसहना त्वं निःसतेहः समेन समं गतम् ॥ ७ | 

कस्यापि । 
3561 

यद्रम्यं गुरु गौरवस्य खह्दो यस्मिह्भन्तेन्तरं 
यह्याक्षिण्यवरास्रसद्य सहते नर्मोपचार्ानपि | 
यह्ज्ना निरुणद्धि यच रापथैरुस्पाद्यते प्रत्यय- 
स्तत्कि प्रेम स उच्यते परिचयस्तत्रापि कोपेन किम्|| ८ | 

कस्यापि । 
- 3562 

कोपो यत्र भुकरुटिरचना निमरहयो यत्र मौनं 
यत्रान्योन्यस्मितमनुनयो दृष्टिपातः प्रसादः | 
तस्य प्रेम्णस्तदिदमधुना वैशसं परय जातं 
स्वै पादान्ते लुठसि न चमे मानमोक्षः खलायाः || ९ ॥ 

वामनस्य । 

8563 
[षु € साधे मनोरथशतैस्तव धूत कान्ता 

सेव स्थिता मनसि कृत्चिमभावरम्या | 
अस्माकमस्ति न कथचिदिदह्यवकाश- 

स्तस्मात्करतं चरणपातविडम्बनामिः || ९० || 
कस्यापि । 

8564 
यदा स्व॑ चन्द्रोभूः शिशिरकरसंपकं रचिर- 
स्तदाहं जाता द्रास्छराधरमणीनां प्रतिकृतिः | 

इदानीमकेस्त्वं खररुचिसमुत्सारितरसः 
किरन्ती कोपाभीनहमपि रविग्रावघटिता ॥ ९९|| 

अश्सरस्य। 



नायकरिक्चानायकानुनयो ५२७ 
8565 

प्रसादे वतेस्व प्रकटय मुदं संत्यज रषं 
प्रिये शुष्यन्त्यङ्ग(न्यमृतमिव ते सिन्चतु वचः | 
निधानं सौख्यानां क्षणमभिमुखं स्थापय मुखं 
न मुग्धे प्रत्येतुं प्रभवति गतः काल हरिणः || १२॥ 

चन्त्रक्रस्य। 

अथ नायक शिष्षानायकानुनयौ ॥ १५ ॥ 
8566 

अङ्कलीकिसलयाभरतजेनं 

भरूविभङ्कुटिकतं च वीक्षितम् | 
मेखलाभिरसकच बन्धनं 

वन्चयन्प्रणयिनीरवाप सः || ९॥ 
कालिदासस्य । 

356 

कोपाक्किनिदुपानतोषि रसभादाकृष्य केरोष्वलं 
नीत्वा मोहनमन्दिरं दयितया हरेण बद्धा दृढम् | 
भूयो यास्यसि तद्ुहानिति मुहुः कण्डावरदधाक्षर् 
जल्पन्त्या वणोत्परेन सुकृती कथिद्रहस्ताद्यते || २ ॥ 

3568 
सा बाढं भवतेक्षितेति निबिडं संयम्य बाहोः सजा 
भूयो द्रक्ष्यसि तां राडेति नितरां संभत्स्यं संतज्ये च | 
आलीना पुर एव निह्वृतिपरः कोपाद्रणन्नूपुरं 
मानिन्या चरणप्रहारविधिना प्रेयानरोकाकृतः ॥ ३ || 

रुद्रस्येतो । 
8569 

पादे मूर्धनि ताश्नतामुपगते कर्णोत्पले चूर्णिते 
छिन्ने हरलतागुणे करतले संपातजातत्रणे | 



५२८ दाङ्केघरपद्तिः 

अप्रापप्रियताडनव्यतिकरा हन्तुं पुनः कोपिता 
वाञ्छन्ती मुहुरेणशावनयना पयोकुला रोदिति ॥ ४ ॥ 

| कस्यापि । 
357८ 

अध्परजनि जगाम पाम तस्याः 

प्रियतमयेति रुषा खजाव्रनद्धः | 

पदमपि चरितुं युवा न सेहे 
किमिव न दाक्तिहरं ससाध्वसानाम् || < || 

माघक्वैः । 

अथ नायकानुनयः | 
8571 

स्वं तावद्रहुवछभो नवयुवा कान्तः इसी निधृणो 
नो जानासि परव्यथां शठमते नैवासि दुःखी यतः | 
किं त्वन्याः परिष्रच्छ मन्मथररेः षीडामसद्याभिमां 
जाता नो भव येन सन्ननजनैः कापालिको नोच्यसे || ६॥ 

कस्यापे। 
8572 

विरहव्रिषमः कमो वामः करोति तनुं तनुं 
हिवसगणनादक्षथायं भ्यवेतघृणो यमः | 
तमपि वरागो मानव्यापेर्धिनिन्तय नाथ दहे 
किसलयमृदुर्जविदेवं कथं प्र॑मदाजनः | ७ || 

रीलानद्ारिकार्याः । 
3543 

घनघनमपि दृष्ट व्योम रम्यं मरत्वा- 
च्छिखिक्रुलकलवाचां ग्रोत्रमासीन्निवासः | 
अखुसमन मृताह यद्वियोगेपि जति 
तव घनपरिरम्भप्राथनारावशेन | ८ | 

हरिगणस्य । 
3544 

मुक्तो मानपरिप्रदः सह सखीसार्थेन तन्मन्तिणा 

राक्ता त््रचरणपरसाद्रहिता नाहं क्षणं प्राणितुम् | 



परस्परप्रसारः ५२९ 

पर्य त्वं कृदाकं रारौरकमिदं यां यामवस्थां गतं 

सेषाहं ततर पादयोर्मिपतिता नाथ प्रसीदाधुना || ९ || 
कस्यापि । 

अथ परस्परप्रसादः ॥ १९६ ॥ 
8575 

ृषरैकासनसंस्थिते प्रियतमे पशचादुयेस्यादरा- 
देकस्या नयने निमील्य विहितक्रीडानुबन्धच्छलः | 
तियेग्वक्रितकंधरः सपुलकप्रमो्ट सन्मानसा - 
मन्तहासलसत्कपोलफलकां धूर्तोपरां नुम्बति | ९ | 

| अमरूकरस्य । 
8576 

आगत्य प्रणिपातसन्त्वितसखीदत्तान्तरे सागसि 
सतरैरं कुत्रेति तल्पपाश्निभूते पूर्तेङ्गसंवाहनम् | 
ज्ञात्वा स्पदोव रासियं किल सखीभ्रान्त्या स्वमन्चं शनैः 
विन्नासीत्यभिधाय मीलितदृशा सानन्दमारोपितः || २॥ 

कस्याप॥ 

35 
सुतनु जहिहि मानं पद्य पादानतं मां 
तव न खलु कदाचित्कोप एवंविधौभूत् | 
इति निगदति नि तियंगामीलिताक््या 
नयनजलमनल्पं मुक्तमुक्तं न किंचित् || २३|| 

कस्यापि । 
3578 

सत्यं वह्मभ एष दुलभतमो रागो ममास्मिन्पुनः 
कोपोस्यातिगुरुने चातिनिपुणाः सख्योपि संबोधने | 

संचिन्व्येति मृगीदृशा म्रियतमे दृष्टे यथां मेखलां 

बधन्त्या न गतं स्थितं न च ठसद्रासोथवा संवृतम् || ४॥ 
(> नै 



दाङ्खःपरपड्धति 

3579 
वाचो वाग्मिनि किं तवाद्य परुषाः सुभ्रु भ्रुवो विभरमो- 
प्युद्धान्तः कृत एष लोलनयने किं लोहिते लोचने | 
नास्त्यागो मयि किं मुधैव कुपितेत्युक्ते पुरः प्रेयसा 
मानिन्या जलबिन्दुदन्तुरपुटा दृष्टिः सखीष्वाहिता ॥ ९. 

शद्रस्येतौ । 
8580 

सा यावन्ति पदान्यलीकवचनैरारीजनैः पाठिता 
तावन्त्येव कृतागसोद्धुततर संलप्य पत्युः पुरः | 
प्रारेभे परतो यथा मनसिजस्मेच्छा तथा वातितु 
्रम्णो मग्ध्यविमृषणस्य सहजः कोप्येष कान्तक्रमः]| ६ | 

इन्दुरा जस्य । 
8587 

दष्टे लोचनवन्मनाङकरितं पश्चस्थिते वक्रव- 

ङयग्भृतं बहिरासितं पल कवत्स्पदी समातन्वति | 

नीवी बन्धवद्ागतं शिथिरतां संभाषमाणे क्षणं 

मनेनापदतं हियेव खदृहाः पादस्प्रशि प्रेयसि || ७ || 
क्रस्यापि। 

8582 

इह स्फुटं तिष्ठति नाथ कण्टकः 
दानैः दानैः कर्ष नखाग्रलीलया | 
इति चछलात्काचिदल्भरकण्टकं 

पदं तदुत्सङ्गतले न्यतरेरायत् | ८ ।| 
कस्यापि । 

= ---- - ~~ -~-~~-~------------- -~ 

अथ सूयास्तवणेनचक्रवाकावस्थाख्याने ॥ १.१..७॥ 
3683 

प्थुगगनकबन्धस्कन्धचक्रं किमेत- 
क्किमु सुधिरकपाठ कारकापारिकस्य | 



स्यास्तवणेनचक्रवाकावस्थाख्याने ५३९ 

कललभरितमन्तः किं नु ताह््यौण्डखण्डं 
प्रजनयति वितकै साभ्यमरक॑स्य जिम्बम् || ९॥। 

कस्यापि । 
3584 

अस्तावराम्बिरविनिम्बतयोदयादि- 
चूडोन्मिषत्सकलचन्द्रतया च सायम् | 
संध्याप्रनृत्तदरहस्तगरहीतकांस्य- 
तालदयेव समलक्ष्यत नाकरष्मीः | २॥ 

रत्नार्करत्य । 
3585 

अनुरागवन्तमपि लोचनयो- 
देतं वपुः सुखमतापकरम् | 
निरक[सयद्रविमपेतवसं 

वियदारयादपरदिग्गणिका || ३ || 
माघक्रवेः । 

3586 

विलोक्य संगमे रागं पथिमाया विवस्वतः | 

कृतं कृष्णं मृखं प्राच्या नरि नार्यो तिनेष्येया || ८ | 
कस्यापि । 

35817 

साध्यरागरूधिरारुणमारा- 

्रिष्पपात रविमण्डलमन्पौ 

क्रूरकालकरवालविलूनं 

वासरस्य सत्तैव हिरो नु । ५ ॥ 
| भ्ोपमन्योः | 

3588 
[4 "४ कय ~ १ 

परिपतति पयोनिपी पतद्भः 

सरसिरुहामुदरेषु मन्तभृद्गः | 
उपवनतरुकोटरे विर्हगो 

युवतिजनेषु दानैः रनैरनङ्गः ।। ६ ॥ 
कस्यापि 
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3589 
कृतोपकारं प्रियबन्धुमकै 
मा द्राह्म हीनां. थः पतन्तम् | 
इतीव मत्वा नठिनीवधुभि- 
निमीरितान्यम्बुरुहेक्षणानि | ७ ॥ 

भो जनेरन्द्रस्य । 
| 3590 
नो रविन च तमो न तमीरो 
न द्युतिभ्रहगणो न च संध्या | 
यादशं प्रथमतः किल सृष्टे 
स्ताद्गेव भुवनं भ्रियमृहे || ८ | 

कस्यापि । 
3591 

सेरन्ध्रीकरक्रष्टपटकसरत्तारष्वनिः संचर- 
हती खत्रितसंधिविप्रहविषिः सोह्ासलीलाविधिः | 
च(रलखीजनसन्नमानदायनः संनद्धपुष्पायुधः 
श्रीखण्डद्रवधौतसौधशिखसे रम्यः क्षणी वतेते || ९ ॥ 

कस्यापि । 
8592 

विधेपाकुलचक्रवाकमिथुनेरुस्पन्षमाक्रन्दितं 
कारुण्यादिव मीलिताु नलिनीष्वस्तं च मित्रे गते | 

दोकेनेव दिगङ्नाभिरमितः इयामायमानैमृखे- 
नः ासानिलपूमवतेय इवो दरीणौस्तमोराजयः ॥ ९० ॥ 

कस्यापि । 
8593 

रतिरिति परितः प्रसिद्धभानि 
प्रकटिततेजसि दृजेये कृरानी | 
निजवखनिकुरम्बमस्तवेला- ` 
व्यतिकरवान्निदपे सरोनबन्धुः || १९ || ̀ 

बिल्हगस्य । 



सुयोस्तचक्रवाकावस्थाख्याने ५२३२ 

3594 
` महद्धिरोषेस्तमसामभिद्रुत 

भयेप्यसं महमतिभरमन्क्तिती | 
प्रदीपवेषेण गृहे गृहे स्थितो 

विखण्ड्य देह बहव भास्करः || १२ 
। मगण्ट्स्य । 

अथ चक्रवाकावस्थाख्यानम् | 

3595 
चक्राह्यो त्रिरदी हतोपि हदये बाणेन न च्यक्तवा- 

नप्राणान्प्ाणसमासमागमद्चखष्यानै कतानधिरम् | 
स्वां छायामवरोक्य वारिणि गलद्रक्तामवेत्य पयां 

भ्रान्तस्तद्रणवेदनःपरिगतः कष्टं मृतः सप्रतम् || १३ || 
3596 न | 

एकेना्णा प्रविततरूषा वीक्षते लम्बमानं 

भानोर्षिम्बं नलविललितेनापरेण स्वकान्तम् | 

अहष्छेदे दयितविरहाराद्भिनी चक्रवाकी 

दौ संकीर्णौ रचयति रसौ नतंकीव प्रगल्भा || १४ || 
चस्द्रक्रस्य । 

3594 

तीरात्तीरमुेति रौति करुणं चिन्तां समालम्बते 
किचिद्धयायति निथलेन मनसा योगीव युक्तेक्षणः | 
स्वां छायामवलोक्य कूजति पुनः कान्तेति मुग्धः खगौ 
धन्यास्ते मुवि ये निवृत्तमदना धिग्दुःखितान्कामिनः |॥९९॥। 

8588 
भडा भोक्त न भटे कटिठबिस्लतां कोरिमिन्दोर्धितकौ- 

ताराकारास्तषातेः पिबति न पयसां विप्रुषः पक्रसंस्थाः | 
छायामम्भोरुदणामलिकल शबलां वेत्ति संध्यामसंध्यां 
कान्ताविश्चेषमीरर्दिनमपि रजनीं मन्यते चक्रवाकः || ९६ | 
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8599 
मित्रे क्रापि गते सरोरुहवने बद्धानने ्ञाम्यति 
क्रन्दत्ष भ्रमरेषु वीक्ष्य दयिल्श्ेषट पुरः सारसम् | 
चक्रद्धेण वियोगिना बिसलता नास्वादिता नोज्ज्िता 

वक्त्रे केवलमगेलेव निहिता जीवस्य निर्गच्छतः || ९७ || 

3600 
वापीतोयं तटर्हवनं पद्यिनीपक्रराय्या 

चन्द्रालोको विकचकुखमामोदहव्यः समीरः | 

यतरेतेपि प्ियत्रिरहिणो दाहिनशथक्रनाघ्च- 
स्तत्रोपायः क इव भवतु प्राणसंधारणाय | ९८ || 

केषामभ्येते । 

अथ = _ ९ 
अथ तमोवणेनम् ॥ १९.८ ॥ 

8601 
पिदधति तिभिरे समस्तलोकं 

प्रलयमहाभ्धिनिमे भृतोचनिघ | 
व्यरुचदुडुगणो वलक्षरोचि- 
€. ¢ श बेह्वविधफेनसमृहतुल्यरूपः || ९ ॥| 

शाङद्धुःधरस्य ! 
360 

काकोलः कलक्रण्ठिका कुवलयं कादम्बिनी कदैमः 
कंसारिः कबरा कृपाणलतिका कस्तूरिका कञ्जलम् | 
काजिन्दी कषपडिका करिघटा कामारिकण्ठस्थलीं 
यत्येते करदीभवन्ति सखि तदहन्दे विनिद्रे तमः || २॥ 

कस्यापि । 
3603 

लिम्पतीव तमोद्धानि वषतीवाञ््नं नभः | 
असत्पुरुषसेवेव दृष्टिर्निष्फलतां गता || ३ ॥ 

विक्रमादिस्यमेण्ठयो :। 



तमोवणनय् | ५३५ 

8604 
अविज्ञातविशेषस्य स्व॑तेजोपहारिणः | 
प्वामेनो निविवेकस्य तमसश्च किमन्तरम | ४ || 

अवन्तिविमगः। 
3605 

इठे नभसि भीषणभरमदुलुक कोलाहरे- 
निशाचरविलासिनीनिवरहंदत्तनेत्रोससवम् | 
परिस्फुरति निभरप्रनुरपड्कममोस- 
दराहकलमांसलप्रबखबद्धमन्धं तमः ॥९॥| 

सवेतवासुदेवस्य । 
3606 

किं भूमै परितः स्फुरन्ति करिणः कस्तूरिकाया रसैः 
सिक्ताः किं निखिला दिशः किमखिलं लिप्रं मषीभिनमः| 
कि व्याप्रं भुवनं समस्तमपि च श्रीकण्ठकण्ठस्विषा 
कालिन्दीजलकान्तिभाजि निबिडे जातेन्धकारेधुना || ६ | 

कस्यापि} 
360१7 

सद्यः सान्द्रमषीतिलुप्रककुभः ज्लिग्धेन्द्रनीलद्रव- 
व्यामीलन्नभसो निरन्तरमिरुन्नीटीरसश्योतिनः | 

एते कोकिलकायकारिमहतो लम्पन्ति वत्ति दशो 

रानिद्राच्नपस्मेचकर्चो भीमास्तमःप्रक्रमाः || ७ || 
कस्यापि । 

3608 

विन्वश्च्रौरयिकी्षितानि षटयद्वेतालगेष्टीखुखं 
तन्वानं इावसाधनोत्सवरसं निभ्याजवीरात्मनाम् | 
कर्वत्कामकृदान्तप्रमनसां गुपराङ्गनासंगमं 

दृष्यस्कोकिलकालकण्ठ मलिनं ध्वान्तं समुज्जम्भते ॥ ८ || 
कस्यापि । 

8609 

कारमीरनौरवपुषाममिसारिकाणा- 
माबद्धरेखमभितो रुचिमञ्जरीभिः 
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एततत्तमारदरनीरुतमं तमिल 

तत्परेमहेमनिकषोपलतां तनोति || ९ ॥ 
क ^ जयदेवस्य । 

अथाभिसारिकासचारः ॥ १.१९, ॥ 
8610 

कर प्रस्थितासि करभोरु धने निरीथे 
प्राणाधिपो वसति यत्र मनःद्रियो मे| 
एकाकिनी वद कथं न विभेषि बाले 
नन्वस्ति पुद्धित्रारो मदनः सहायः ॥ ९ ॥ 

गोविन्दस्वामिनो विकरटनितम्बायाश्च। 
8611 | 

वातोड्धूतमुखी प्रनष्टतिठका तोयाद्रंलीनां शुका 
मेघानां निनदेन भीतहदया ग्वा प्रियस्यालयम् | 
दारं नेच्छति लज्जया प्रलपितुं देदीति वषाहता 
पादौ नूपुरकदैमप्रतिहती संराब्दयन्ती स्थिता || २॥। 

कस्यापि । 
3612 

पराणेशममिसरन्ती पथे स्वठन्ती खपिच्छिठे मुग्धा | 
अवलम्बनाय बारां घराखु कर प्रसारयति | २॥ 

कस्यापि । 
3618 

उरसि ` निहितस्तारो हारः करना जघने घने 
कलकलवती काज्ची पादौ रणन्मणिनूपुरौ | 
प्रियमभिसरस्येवं मुग्धे त्वमाहतडिण्डिमा 
यदि किमपरं सोत्कम्पं दिदरः समुदीक्षसे || ४ ॥ 

अगदस्य । 
3614 

मार्गे पट्ननिते घनान्धतमते निःराष्दसंचारया 
गन्तग्याद्य मया प्रियस्य वसतिर्मग्पेति कृत्वा मतिम् | 



अभिसारिक्िाससारः ५५३७ 

आजानृदतनूपुरा करतलनाकद्य नैते भृशं 
कृच्छरेणाप्रपदस्थितिः स्वरभवने पन्थानमभ्यस्यति || ९ | 

कस्यापि । 
3615 

अम्भोजाल्याः प्रवनठताधसि संकरेतभाज- 
शेतोनाथे चिरयति भृशं मोहनिद्रां गतायाः | 
स्वच्छं नाभीहरवलयितं कान्तरलरांडुजाले 

तोयभ्रान्त्या पिबति हरिणी विस्मयं च प्रयाति || ६॥ 
कस्यापि । 

3616 

ज्ञातं ज्ञातिजनैः प्रघृष्टमयशो दूरं गतता धीरता 
व्यक्ता हीः प्रतिपादितोप्यविनयः साध्वीपदं प्रज्द्वितम् | 

लुप्रा चोभयलोकसाधुपदवी दत्तः कलङ्कः कुले 
भूयो दति किमन्यदस्ि यदसावद्यापि नागच्छति || ७ || 

कस्थापि । 
867 

नायातः सखि निदेयो यदि राउस्त्वं दूति किं दूय 
स्वच्छन्दं बहूवह्भः स रमते किं तत्रते दूषणम् | 
परयाद्य प्रियसंगमाय दयितस्याक्ृष्यमाणं गुणै- 
रुत्कण्ठार्तिभरादिव स्फुटदिदं चेतः स्वयं यास्यति | ८ || 

अयद्वस्य। 

8618 
जनो दुवै्ज्योयं कुलममलिनं वत्मे विषमं 
पतिर्छद्रान्वेषी प्रणयिवचनं दुष्परिहरम् | 
अतः कानित्तन्वी रतिविहितसंकेतगतये 
गृहाह्ार वारं निरगमदथ प्रातिरादथ | ९ ॥ 

8619 
चिद्रान्वेषणतेत्परः प्रियसखि प्रियेण लोकोपुना 

राजिथापि घनान्धकारवहसा गन्तुं न ते युज्यते | 

[8 9 
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मा न्नैवं सालि वभः भियतमस्तस्योत्खुका दशोने 
युक्तायुक्तविचारणा यदि भवेत्स्नेहाय दन्तं जलम् | १०॥ 

8620 
मन्दं निधेहि चरणौ परिपेहि वासो 

नीरं पिधेहि वल्यावलिमज्चकेन । 

मा जल्प साहसिनि रारदचन्द्रकान्त- 

दन्तांरावस्तव तमांसि समापयन्ति | ९९ 
केषामप्येते । 

अथ चन्द्रोदयवणेनम् ॥ १.२० ॥ 
8621 

उदयतटान्तरितमियं प्राचीं सूचयति दिङ््कानाथम् | 

परि पाण्डुना मुखेन प्रियमिव हदयस्थितं रमणी ।| ९ ॥ 
स्रीहषंस्य | 

3622 

अथ मन्मथवाहिनीपरागः 

किमपि ज्योतिरूदस्फुरस्पुरस्तात् । 
तिमिरस्य जरा चकोरकूरं 
कुटाकेलिवनीदवानलार्चिः |} २॥ 

कस्यापि । 
3623 

भथ पथिकवधूदहनः दानकैरुदभृत्निश्ाकरालोकः | 
कुमुदप्रबोधदूतो व्यसनगुरुधक्रवाकीणाम् ॥ ३ ॥ 

क्षेमेन्द्रस्य । 
36824 

ततः कुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना | 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण माहेन्द्री दिगरंक्ता ॥ ४ ॥ 

व्यासस्य । 
3625 

हंसो यथा राजति पङ्कनस्थः 
सिंहो यथा मन्दरकंदरस्थः | 
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वीरो यथा दर्पितकुच्नररस्थ- 
अन्द्रोपि बभ्राज तथाम्बरस्थः | ५॥ 

वार्मीकिकयैः। 
3626 । 

परयोदेति वियोगिनां दिनमणिः गृङ्धाररक्षामणि- 
स्तारामीक्तिकहारनायकमणिधण्डीराचूडामनिः | 
्रोढानङ्मुजंगमस्तक मणिः कंदपेसीमन्तिमी- 
काश्चीमध्यमणिधक्रोरपरिषचिन्तामणिशन्द्रमाः | £ || 

कस्यापि । 
3627 

मृगाङ्खोयं धत्ते गगनजलधेः फेनतुलनां 
सितच्छनत्राकारे मदनन॒पतेर्विश्वजयिनः | 

 त्रियामारामाया मलयजविदोषप्रतिकृति 
जगद्धात्रीदेव्या मणिमुकुरलक्ष्मीं च विमलाम् ॥७॥| 

शाद्धुःधरस्य । 
3628 ब 

अ।काशवापीसितपुण्डरीकं 
शाणोपलं मन्मथसायकानाम् | 
परयोदितं शारदमुतलाक्ि 
सं्याङ्नाकन्दुकमिन्दुबिम्बम् || ८ || 

क्रस्यापि। 
3629 

ॐ कारो मदनद्भिजस्य गगनक्रोडेकदष् र - 
स्तारामौक्तिकङक्तिरन्धतमसस्तम्बेरमस्याङ्शः | 
मृङ्ारागैलकुन्चिका विरदिणीममच्छिद। कतेरी 
संध्यावारवधूनवक्षतिरियं चान्द्री कला जृम्भते ॥ ९ || 

कध्यांपि । 
3680 

ज्रिनयनजटावह्ीपुष्पं निश्ावदनस्मितं 
्रहङिसलयं संध्यानारीनितम्बनखक्षतम् । 
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तिमिरभिदरं व्योः चङ मनोभवकामेकं 

प्रतिपदि नवप्येन्दोर्जिम्बं सखोदयमस्त नः || ९० || 
फर्गरहस्तिन्याः । 

388 

स्वैरं कैरक्कोरकान्विदलयन्युनां मनो दोलय- 
चरम्भोजानि निमीरयन्मृगद्ां मानं समुन्मृलयन् । 
ज्योल्ञां कन्दल यन्दिदो धवलयन्नम्भोधिमुद्वे्य- 

 न्कोकानाकुलयंस्तमः कवलयन्निन्दुः समुज्जृम्भते ॥९९॥ 
कस्यापि। 

3682 

एष स्वगेतरगिणीजलमिरहिग्दन्तिदन्तदयुति- 
भररयद्राजतकुम्भविभ्रमधरः हीतांशयुरभ्युव्यतः । 
हसीयत्यमलाम्बुजी यति लसड्ण्डीरपिण्डीयति 
स्फरस्फाटिककण्डरी यति दिद्ामानन्दकन्दीयति ॥९२॥ 

शङ्धरस्य । 
3683 

पुरंदरहरिहरीकुहरगभेखुपोत्थित- 
स्तुषारकरकेसरी गगनकानने गाहते | 
मयुखनखर बुरत्तिमिर कुम्भिकुम्भस्थलो- 
च्छलत्तरलतारकाकपटकीणैमुक्तःगणः || ९३ || 

कस्यापि । 
3684 

उपोढरागेण विलोलतारकं 

तथा गृहीतं राशिना निशामुखम् | 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया 

पुरोपि रागाहकितं न लक्षितम् ॥ १४ ॥ 
पाणिनेः। 

3685 

अन्धकारगरलं यतो जग- 
न्मोदकारि भकामत्ति नित्यः | 
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उज्ज्वलं जठरमोष धीपते- 

रच्रनाभमभवत्ततः प्रिये || १९ ॥ 
कषस्यापि। 

3686 

अद्यापि स्तनकैलदुगेविषमे किं मानिनीनां हदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एष इगिति क्रोधादिवालोहितः | 
उद्यन्द्रतरप्रसारितकरः कषत्यसौ तत्क्षणा- 
वफ़ष्ठर्कैरवकोषनिःसरदलिभ्रेणीकृपाणं शरी || १९६ ॥ 

कस्यापि) 
369 

इन्दोरेककलाया रद्रेणोडूत्य मूधेनि विधृतायाः | 
स्थानमिव तुच्छमेतत्कल ईूरूपेण परिणमति || ९७ || 

3688 
सद्यः पाटितकेतकोदरदलभ्रेणीभियं बिभ्रती 
येयं मौकतिकदामगुम्फनविधौ योग्यच्छविः प्रागमुत् | 
न य 4 _ ॐ © इरे [ि उन्मेया कलङीभिरच्नरिपुटेमाह्या मृणालङ्करेः 

पात्या च शछाशन्यमुग्धविभवे सा वतेते चन्द्रिका || १८|| 
कस्यापि | 

3689 

एतत्तकेय कैरवक्रमहरे रुद्गारदीक्षागुरौ 
दिक्षान्तामुकुरे चकोरखहदि प्री तुषारलिषि | 
करैः किमपूरि किं मलयजैरलिषि किं पार्दै- 
गक्तालि स्फटिकौपकेः किमधघटि श्ावापथिव्योवपुः ||१९।| 

कस्यापि | 
3640 

कपोञे माजरी पय इति करंटिहि शशिन- 
स्नसच्छिद्रपोतान्बि समिति करी संकलयति | 

रतान्ते तल्पस्थान्हरति वनिताप्यंद्युकमिति 

प्रभामत्तथन्द्रो जगदिदमहो वि्वयति || २० || 
मासस्य | ` 
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8641 
ैलासायितमद्िभेर्विटपिभिः श्रेतातपत्रायितं 
मृत्पङ्कन दषीयितं जलिः दुग्धायितं वारिभिः । 
मुक्ताहारलतावितं व्रततिभिः शङ्कायितं श्रीफलैः 
शेतद्वी पजनायितं जनपदैजंते राराङ्ञेदये ॥ २९ ॥ 

जिविक्रममहस्य ।. 
3642 

म्िकामालभारिण्यः सवौङ्गीणद्रेचन्दनाः | 
छ्लौ मवत्यो न रक्ष्यन्ते ज्योत्ल्लायामभिसारिकाः || २२ 

दृण्डिकवेः। 
3648 

कु मुदेष्वधिकं भान्ति पत्तिताथन्द्ररदमयः | 
अतिप्रकटरीठेषु कुरेष्िव समृद्धयः || ५२ ॥ 

कस्यापि। 
3644 

लक्ष्मीक्रीडातडागो रतिधवलगुहं दपणो दिग्वधूनां 
पुष्पं इयामालतायाजिमुवन जयिनो मन्मथस्यातपन्नम् | 
पिण्डीभूतं हरस्य स्मितममरसरित्पुण्डरीकं मृगाङ्खो 
ज्योरल्ञ(पीयुष वपी जयति स्ितवरृषस्तारकागोकस्य|| २४। 

कालिदासस्य। 
3645 

मानिनीजनविलो चनपाता- 
नुष्णबाप्पकलुषान्प्रतिगह्नन् | 
मन्दमन्दमुदितः प्रययौ खं . 
मतमीत इव रीतमयुखः || २९ ॥ 

भारवेः। 
3646 

ख्याता वयं समधुपा मधुकोषवस्य- 
न्द्रः प्रसारितकरो द्विजराज एषः | 
भस्मत्समागमङृतोस्य पुनर्ितीयो 
मा भूरकलद्क इति संकुचिता नलिन्यः | २६ ॥ 

कस्यापि) 



पानगोघ्रीवणनम् ५४३ 

अथ पानगेष्ठीवर्णनम् ॥ १२९. ॥ 
3644 

दृरयते पानगोष्टीषु कान्तावक्रगतं मधु | 
स्मरं सहायमासाद्य मरस्तो राहरिवेन्दुना ॥ ९॥ 

क्षिमन्द्रस्य । 
3648 

पीतस्तुषारकिरणो मधुनैव साधे- 
मन्तः प्रविदय चषकप्रतिविस्बतर्ती | 
मानान्धकारमपि मानवतीजनस्य 

नूनं बिभेद यदसौ प्रससाद सद्यः || २॥। 
रत्नाक्ररस्य । 

3649 

प्राप्यते गुणवतापि गुणानां 
व्यक्तमाश्रयवरोन विषः | 
तत्तथा हि दयिताननदत्तं 
व्यानशे मधु रसातिशयेन ॥ ३ || 

भारवेः । 
3650 

सागसि भियतमे कृतकोपा 
याङियुग्मपतितेपि न तुष्टा | 
सेव मव्यपरिलुप्राविवेका 
तं तथैव परितोषयति स्म| ४ | 

नम्मजितः॥ 
3651 

पिषि प्रिय सस स्वयं मुमु मुखासवं देहि मे 
तत त्यज ददु द्रुतं भभम भाजनं काञ्चनम् | 

हति स्खरितिजल्पितं मदवशात्कुर द्गीदृशः 

प्रगे हसितहेतवे सहचरीभिरध्यैयत ॥ ९ ॥ 
कस्यापि। 



५५ दे शाङ्धरपदतिः 

3659 
हा वह[रि हसितं वचनानां 

कौरालं दृशि विकारविहोषः | 
चक्रिरे मदामजोरपि वध्वाः 
कामिनेव तरुणेन मदेन || 8 ॥ 

माघक्रवेः | 
3653 

मुल्तिमन्तमपि रागरसीघं 
ते परस्परसमार्पितवक्त्राः | 
अङ्कनासवमिषेण तदानी- 

मक्िपन्त .हदयेषु युवानः || ७ ॥ 
ज यमाघवस्य) 

अथ चाटुदयूतक्रोडासुरतप्ररसाः ॥ १.९९ ॥ 
3654 

मग्धे धानुष्कता केयमपूवौ तव दृरयते | 
यया विध्यसि चेतांसि गगैरेव न सायकैः || ९ ॥ 

कऋस्यापि। 
3655 

करप्णाजुनानुरक्तापि दृष्टिः कणोवलम्बिनी | 
याति विश्सनीयत्वं कस्य ते कलमभात्िणेि | २ 

दण्ड्कवेः। 
36568 

स्मितपृष्पोदमोयं ते इदयतेधरपह्त्रे | 
फलं तु जातं मुग्धाक्षि चक्षुणोर्मम परयतः || ३ ॥ 

म्रीहषेस्य । 
365१ 

दासे कृतागसि भवेदुचितः प्रभूणां 
पादप्रहार इति मानिनि नास्मि दये | 
उद्यत्कठोरपुलकाड्ितकण्टकात्रै - 
येद्िद्यते तव पदं नन सा व्यथामे।| * | 

कस्यापि । 
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3658 

बन्पूकद्युतिबान्धवोयमधरः क्लिग्धा मधुकच्छवि- 
गेण्डे चण्डि चकास्ति नीलनरिनश्रीमोचनं लोचनम् | 
नासान्वेति तिलप्रूनपदवीं कुन्दाभदन्ति प्रिये 
परायस्त्वन्मुखसेवया विजयते विश्वं स पुष्पायुधः ॥ ९ ॥ 

जयदेवस्य । 
36859 

तरगय दृशोङ्गने रचय वन्ध्याभिन्दीवरं 
क्षणं वपुरपावृणु स्प्रातु काञ्चनं कालिमा | 
स्फुटीकुरु रदच्छदं ्रजतु विद्रुमः श्ेतता- 
मुदञ्चय मुखं मनाग्भवतु लन्नितथन्द्रमाः || ६ | 

राजरोखरस्य। 
3660 

यत्पद्ममादित्छु तवाननीयां 

कुर ङ्गलक्ष्मा च मृगाक्षि रशमीम् | 
एकाथेलिप्साङत एव मम्ये 
शादाङ्प ङरहयोर्धरोषः || ७ ॥ 

श्रीदस्य । 

अथ द्यूतक्रीडा । 
8661 

भाघेषचुम्बनरतोत्सवभूषणादि- 
क्रीडा दुरोदरपणः प्रतिभूरनङ्गः । 
भोगः स यद्यपि जये च पराजये च 

यूनो मैनस्तदपि वाञ्छति जेतुमेव || ८ ॥ 
५ मुरारेः । 

अश्च दतजिताधर्रहविधावीदोसि तस्खण्डना- 

दाधिक्ये वद को भवानिति मृषाकोपाज्चितभलकता | 
सद्यःसित्नकराग्रकुन्तरलपरायत्तीकृतास्यस्य मे 
मुग्धाक्षी प्रतिकृत्य तत्कृतवती दयूतेपि यन्नाजितम् ॥ ९ ॥ 

| गःपादिव्यस्य । 

69 



५७६ वाङ्परपदतिः 

83668 
गाढालिङ्कनपुवेमेकमनया श्युते जिते चुम्बनं 
तत्किचित्परिरभ्य दत्तममुना प्रव्यर्वितं चानया | 
नेतत्तादृमिदं न तादृदामिति प्रत्यपेणप्रक्रभे- 
यनोभ्रुवनमेकमेव बहधा रात्रिगता तन्वतोः || ९० ॥ 

उङ्ीयक्वे : 
3664 

अशेष प्रथमं क्रमेण विजिते हयेधरस्यपिणे 
नर्मद्युतवियो पणं प्रियतमे कान्तां पुनः पृच्छति | 
अन्तहयसनिरोधसंभृतर सोदे दस्मरद्ण्डया 
स््रैरं सारिविसारणाय निहितः स्वरेदाम्बुगभः करः || ९९।। 

अथ खरतप्ररासा | 

8665 
सुरते च समाधी च मनो यत्र न ठीयते | 

प्यानेनापि हि किं तेन किं तेन खुरतेन वा|| ९२ 
कस्यापि। 

3666 

यत्र न मदनविकारः सद्भावसमधेणं च गत्राणाम् | 
तस्मिन्तुद्धतभवि पश्ुक्मणि पराव एव रज्यन्ते || १३ । 

8667 
प्रतिक्षणसमुलछसन्नषकलाकलापान्वितं 

क्षपाकरविलोकने यदि तवास्ति कौतदरम् | 

विलोकय तदा सखे बुरतसंगरास्त्रण- 
प्रहृ्टदयितामुखं निबिडकन्चकोस्ारणे || ९४ | 

भृह्सोमेन्वरस्य । 
3668 

संदष्टेधर पल्वे सचकितं हस्त।म्रमाधुन्वती 
मामा मुञ्च शठेति कोपवकचतनैरानर्वितथरलता | 



५७9 

सीत्कारान्चितलोचना सरभसं येथग्िता मानिनी 
प्ाप्ं तैरमृतं भ्रमाय मथितो मेटेः सरैः सागरः | १९ | 

अमर्क्रस्य। 

अथ नववधूसंगमः । १२२ ॥ 
8669 

रक्षामारिकया बाठे बद्धया किं प्रयोजनम् | 
भवरयंभाविनवेती कुच्रहकचग्ररौ || ९ | 

कस्यापि। 
3670 

नीरन्ध्रं परिरभ्यते प्रियतमो भूयस्तरां चुम्भ्यते 
तद्राढं क्रियते यदस्य रुदितं चाटत्करैः स्तुयते | 
सख्या मुग्धवधुरसौ रतविधौ यलेन सा शिक्लिता 
निभ्रान्तं गरणा पुनः रतगुणं पत्चेषुणा कारिता | २। 

रुद्रस्य । 
387 

नाला तन्वीं मदुतनुरिति स्यज्यतामनत्र राट 
दृष्टा काचिद्धमरभरतो मस्र भज्यमाना | 

तस्मदिषा रहसि भवता निर्दयं पीडनीया 
मन्दाक्रान्ता विषजति रसं नेक्षुयश्िः समम्रम् || ३ || 

विकटनितम्बायाः। 

अथ नववधूसुरतारम्भक्रोडा | 
862 

दष्टा दृष्टिमघो ददाति कुरूते नाठापमाभाषिता 

शय्यायां परिवस्य तिष्टति बलादालिङद्धिता वेपते | 

निर्यीन्तीष सखीष् वासभवनान्निगेन्तमेवेहते 

बाला बामतया प्रियस्य नितरां प्रीत्य नवोढाभवत् || ४ 
भीरषेस्य । 



५8< दाद्खधरपदतिः 

3678 
पटालम्ने पत्यौ नमयति मुखं जातविनया 
हठाश्चेषं वाञ्छत्यपहरति गात्राणि निभृतम् । 
न शक्रोव्याख्यातुं स्मिकमुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यस्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधरः | ९ ॥ 

- अमरुकस्य । 
3674 

अंसाकृष्टदुकुलया सरभसं गूढौ मुजाभ्यां स्तना- 
वाकृष्टे जघनांद्युके कृतमधः संसक्तमुरुद्यम् । 
नाभीमूलनिब द चक्षुषि तया व्रीडानताङ््ा तनये 
दीपः एूत्कृतिवातवेपितशिखः कर्णोत्पलेनाहतः | £ || 

।  कर्णोत्पलस्य । 
3645 

विरम नाथ विमुञ्च. ममाञ्चलं 
रामय दीपमिमं समया सखीम् | 
इति नवोढवधुवचनेयुवा 
मुदमगादधिकं उरतादपि || ७ ॥ 

| रुद्रस्य) 

3676 

चम्बनेषु परि वार्तिताधरं 
हस्तरोधि रसनाविषडने । 

विधितेच्छमपि तष्य सवेतो 
मन्मयेन्धनमभृद्पुरतम् | ८ | 

कालिकासस्य | 

समाकरृष्टं वातः कथमपि हठात्पर्यति तदा 
कर मादुरुढन्द्रं जरवशारगौरं मृगद्राः । 
तया दृष्टिं दत्वा महति मणिदीपे निपुणया 
निरुद्धं हस्ताभ्यां ्षगिति निजने्रोसलयुगम् || ९ ॥ 

क्यापि। 



सुंरतकेलिकथनम् ५४९ 

868 
बलान्नीता पाश्वं मुखमभिमुखं नैव कुरुते 
पुनाना मूधोनं हरति बहुशशुम्बनविषिम् | 
हृदि न्यस्तं हस्तं क्षिपति गमनारोपितमना 
नवोढा वोढारं सुखयति च संतापयति च ॥ ९०] 

क स्यापि । 

अथ सुरतकेछिकथनम् । १.२४ ॥ 
8679 

आस्तां दूरेण विश्चैषः प्रियामालिङ्गतो मम | 
स्वेदः किं नु सरिन्नाथो रोमाज्चः किंनु पवेतः || ९॥ 

कस्यापि । 

8680 
आयाते दयिते मनोरथश्तर्मति कथंचिहिने 
वैदग्ध्यापगमाञ्नडे परिजने दी कथां कुर्वति | 
दष्टास्मीस्यभिधाय सत्वरतरं व्याधूय चीनांशुकं 

तन्वद्भूय रतिकातरेण मनसा नीतः प्रदीपः शमम् ॥ २॥ 
अह्ुतपण्यस्य । 

3691 

भजन्त्यास्तल्पान्तं कृतक पटकण्डूति पिहित- 
स्मिते जाते गेहाद्वहिरवहिताठीपरिजने | 
प्रियास्यं परयन्त्याः स्मरशरसमाकूतद्भगं 
सलज्ना लज्जापि व्यगमदिव दुर मृगदृशः | २॥। 

जयदेवस्य । 
3682 

चिरविरिणोरव्वुत्कण्ठाश्षथीकृतगत्रयो- 
नैषमिव जगज्जातं भुयधिरादभिनन्दतोः | 
कथमपि दिने दीर्ध यति निरदामधिरूढयोः 
प्रसरति कथा बही युनोयेथा न तथा रतिः | * ॥ 
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3683 
गाढालिङ्गनवामनी कृतक चमरोद्रुतरोमोदमा 
सान्द्रलतेहरसातिरेकविगलच्टछरीमच्नितम्बाम्बरा | 
मामा मानद माति मामलमिति क्षामाक्षरोह्लापिनी 
डप्ाकिं नुमृतानु किं मनसस्िमे लीना विरीनान् किम्||९॥ 

अभमरुकस्यैतौ । 
3684 

दृशा सपदि मीलितं ददानरोचिषा निभेतं 
करेण परिवेपितं ब्रलयकरैरथाक्रन्दितम् | 
मित्रैः समदयोषितां तनुविखण्यमानेधरे 
परव्यसनकातराः किमिव कूवेतां साधवः || ६ || 

कस्यापि । 
3685 

धमिष्टो भङ्गमेतु प्रविरातु तिलकः केशपाशान्धकारं 
पत्राली गण्डपाीं त्यजतु च विवरं कणयोगन्तुकामा | 
वामायाः कान्तदन्तक्षतततिसहने त्वेक एवाधरोसी 
वीरः कामाहवेस्मिन्निति वदति मृहुनेपुरः क्राणभङ्नया||७] 

भानुषण्डितस्य । 
8686 

दोभ्यी संयमितः पयोधरभरेणापीडितः पाणिजै 
राविद्धो दशनैः क्षताधरपुटः श्रोणीतलेनाहतः | 
हस्तेनानमितः करेधरङुधास्यन्देन संमोहितः 
कान्तः कामपि तृश्रिमाप तदहो कामस्य वामा गतिः||८। 

868 
हषन्मीलितदृ्टिमुग्धहक्तितं सीत्कारधारावदा- 
दभ्यक्ताकुलकेलिकाकुविकसहन्तांडुषौताधरम् | 
श्रासोर्कम्पिपयोधरोपरिपरिष्वक्तं कुरङ्गीद्रो 
हर्षोतकषधिमुक्तनिःसहतनोधन्यो धयत्याननम् ॥ ९ || 

ज यरेवस्थेतौ । 



सुरतकेलिकथनम् । ५५५१ 

8688 
रतिरभसनितान्तभ्रान्तकान्ताकुचान्त- 
अलदमलठकराम्रा नाभिदेरोष्वपो वा | 
स्मितमधुर मुखीनां द्वीणने्रोत्पलाना- 
मधरमधु वधूनां भाग्यवन्तः पिबन्ति || ९० || 

3689 
चारुनुपुररणत्कृतं रते 
कामिनां हरति मानसं यथा | 
नो तथा मधुरगीतवादितं 
केक्रिचातकपिकस्वना अपि | ९९ ॥। 

शाङ्कःधरध्येतौ । 
3690 

नैषा वेगं मृदुतरतनुस्तावकीनं विसो 
शस्ता नैनां चपल नितरां खेदयेन्दीवराक्षीम् | 
रस्यध्यासं विदधत इति प्रणनाथस्य गत्वा 

कर्णोपान्ते निभृतनिभतं नूपुरं शंसतीव ॥ ९२ ॥ 
मृतेस्य । 

3691 

स्वामिन्प्रभो प्रिय गहाण परिष्वजस्व 
किं किं शगोस्यकरुणोसि खखोञ्ङ्ितोसि । 
हा दुःखयस्यलमलं विरमेति वाचः 

ल्ीणां भवन्ति खरते प्रणयानुकूलाः || ६३ ॥ 
छमारभहस्य । 

86982 

स्विन्नं मण्डलननैन्दवं विगणितं सग्भारनद्धं तमः 

प्रागेव प्रथमानकेतकरिखावीरायितं च स्थितम् ॥ 

दान्तं कुण्डलताण्डवं कुष यद्वन्दरं तिरो मीरितं 

वीतं विद्रुमसीर्कृतं नहि ततो जने किमासीदिति ॥ ९४। 
कस्यापि । 
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8688 
मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुमार 
कान्तापयो धरयुगे रतखेदलिच्तः । 
वक्षो निधाय भुजपञ्नरमध्यवर्ती 
धन्यः प्षपां क्षपयति क्षणलब्धनिद्रः || ९९ | 

| भटैष्टरेः। 

अथ विपरतरतम् ॥ १९५ ॥ 
8694 | 

तन्नास्ति कारयति यन्न मनोभवस्य 
सा दाक्तिरप्रतिहता भुवने तथाहि | 
उद्धास्य पीवरपयोधरमण्डलामरं 

वल्गन्ति प्युरुपरि प्रमदा अपीह ॥ ९ ॥ 
दारिवर्धनस्य । 

3695 

पततु तवोरसि सततं दयिताधम्मि्ठमदिकानिकरः | 

रतरस्रभक्तकचम्रहलुकितालकवहछठरीगकितः || २॥ 
बाणमदृस्य । 

3696 

प्रशान्ते नूपुरारवे श्रुयते मेखलाध्वनिः | 
कान्ते नुनं रतभ्नान्ते कामिनी पुरुषायते || ३ ॥ 

कस्यापि । 
369 

प्रारब्धे रतिकेलिसंकुठरणारम्भे तया साहस- 
प्रायं कान्तजयाय किविदुपरि प्रारम्मि तत्संभमात् | 
विन्ना येन कटीतटी शिथिलता दोवेलिरस्कम्पितै 
वक्षो मीलितमन्षि षीरुषरसः लीणां कुतः सिध्यति ||४॥। 

ज यहेवस्य। 
3698 

वल्गक्कुचं व्याकुलकेद्यापाश्चं 
स्विष्यन्मुखं स्वीकृतमन्दहास्षम् । 
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पुण्यातिरेकास्पुरुषा रभन्ते 
पुभावमम्भोरुहलोचनानाम् ॥ ९ ॥ 

कस्यापि । 
3699 

मुग्धे तवास्मि दयिता पुरुषो भव त्व- 
मिद्युक्तया नहि नहीति रिरो विधूय | 
स्वस्मात्कराप्परियकरे वल्य क्षिषन्त्या 
वाचं विनाभ्युपगमः कथेतो मृगाक्ष्या || £ ॥ 

कस्यापि 
3400 

ैचित्ताम्बुलाक्तः करचिदगरपङ्काङमणिनः 
क्रचिन्णो द्वारी कचिदपि च सालक्तकपदः | 
वठीभङ्गमोभैरलकपतितैः कीकर सुभैः 
लयाः सवोावस्थं कथयति रतं प्रच्छदपटः |} ७ || 

कर्यापि । 
3१01 

हेषत्कम्पपयोधरं गुरुकटीपरोढप्रदाराद्धुतं 
स्विद्यद्धालमनेकहास्यस्षरसं संकथ्यपादव्यथम् | 
चारेवारमरःप्रपतञखुभगं संददयमानाधरर 

किंचिहत्तनितम्बदे रानखरं धन्यो रतं सेवते || ८ | 
आरिवरासदवानाम्। 

8702 

आलेलामलकाव्ी सकरुखमां बिभ्लव्कण्डलं 
क्रिचन्मष्टविदोषकं तनतरैः स्वेदाम्भसतः सीकर: | ` 

तन्व्या यत्सुरतान्ततान्तनयनं वक्त्रं रतव्यत्यये 

त्वां पातु विराय नरि दरिदहरव्रह्मादिभिर्दिवतेः | ९॥] 
अँमर्कस्य। 

अथ सुरतनिवृत्तः ।॥ १.९६ ॥। 
8708 

शान्ते मन्मथसंगरे रणभतां सत्कारमातन्वती 

वासोदाज्जनघनस्य पीनक्रु चयोदारं भुतः कुण्डलम् 

4 । ----=~* १८१६) ^ ६/1 € €¶0॥, 
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निम्बोष्ठस्य च वीटिकां सुनयना पाण्यो रणत्कड्कणं 
पथाह्टम्बिनि केशपाशनिचये मुक्तो हि बन्धक्रमः| ९॥ 

कस्यापि! ` 
3404 

व्यालेलः केशापारास्तरलितमलक्रैः स्तरेदलोरी कपोलौ 
ङ्ि्टा विम्बाधरभ्रीः कुचकलशरुचा हारिता हारयष्टिः | 
कन्वी कांचिद्रताशां स्तनजघनपदं पाणिनाच्छादयन्ती 
भूषादीनपि का्चिसियहदयमह प्रीणयव्येव मुग्धा ॥ २। 

जयदेवस्य | 
8705 

नेपभ्यादपि राजते ह नितरां व्याटुप्रभृषा तनुः 
संभोगभ्रममीलितं विजयते चक्षुः कटाक्षादपि | 
गाढालिङ्नकौतुकादपि नवं दोवध्िविखंसनं 
प्ीव्यालापरसादपि प्रियतमं मौनं कुरङ्गोदृशः || ३ ॥ 

हरिहरस्य । 
3406 

करककरिसलथं धुरा धुत्वा विमागेति वाससी 
क्षिपति खुमन'माल। रोष प्रदीपश्ठिखां प्रति | 
स्थगयति मुहुः पर्थुरनत्रे विहस्य समाकुला 
सुरतविरती रम्या तन्वं( पुनः पतिमाभिता | ४ || 

8707 
खुरतविरतौ व्रीडवेशाश्रमश्चथहस्तया 
रहसि गितं तन्त्या प्राणं न पारितर्मश्ुकम् | 

रतिरसजङेरङ्रङ़ं पिधातुमशक्तया न 
मियतमतनी सवांङ्िणं प्रविष्टमधृष्टया | ९ ॥ 

अमरूकरस्येतो । 
3708 

परियशातपटस्तेयत्रीडाविडम्बनविद्रुलां 

किमपि कृपणालापां बालां विलोक्य ससंभमः | ` 
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अपि विचलितस्कन्धावारे गते सुरताहवे 
तरिभुवनमहाधन्वी स्पथ्राने न्यवतेत मन्मथः || ६ |] 

कस्यापि। 
3709 

ॐ € क क, 

निवत्ते सुरतोत्सवे बहुविधे जातेषिकेङ्क्कमे 
तल्पे स्वेदजलद्रे चन्दनमये किंचिद रीताम्बरे । 
सान्द्रस्नेहव शादि दोषविषय्यासङ्गाजेद्यार्मनो- 
रैपस्योः स्मरघस्मरातुरतया मूयोपि जाता स्प्रहा || ७ | 

कस्यापि । 

अथ निशीथक्री डनादिकम् ॥ २.२७ ॥ 
8710 

रामितानैखिलदीपे खप्रनिद्रालुलोके 
रतपरवशाचित्ता मध्यरात्रे विबुद्धाः | 
प्रथमशुरताविन्नां मुग्धिकां बोधयन्त 
बहुदृढपरिरम्भेः कामुकाः खेदयन्ति ॥ ९ | 

शाङ्खःधरस्य । 
3111 

वदनशाशिनः स्पशं इीतादिवागतवेपथुः 
स्तनयुगरके भ्रान्त्वा तुद्धः निविष्ट इव अमात् | 
ज्वकितमदनाङ्गारे तन्व्यास्तती जघनस्थले 

सपुलकजलः पल्युः पाणि्विटीन इवाभवत् || २ ॥ 
कस्यापि । 

3412 

रतिकृति यते मायानिद्रं परवर्वितचुम्बना 
पुलकपयसा तत्वं मत्वा मृखादहतानना । 

 फृतकडायनो निमराद्योसीस्युरीयं कलं वभू- 
तरिणितमधरं कृत्वा दन्तैरपुरयत स्ण्हाम् ॥ २ ॥ 

कस्यापि । 
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अथ प्रणयकलह नायिकानुनयः। 
8713 

गतप्राया रात्रेः शशिमुखि शद्रा दाप्यत इव 
प्रीपोयं निद्रावदामुपगतो धुत इव | 

प्रणामान्तो मानस्तदपि न जहासि क्रुधमहो 
क् चप्रत्यासच्या हदयमपि ते चण्डि कठिनम् || ४ | 

8714 
क्ीणांश्युः शरलाञ्छनः शशिमुखि क्षीणो न मानस्तव 
स्मेरं पद्मवनं मनागपि न ते स्मेर मुखाम्भोरुहम् | 
पीतं श्रोत्रपुटेन षटुदस्तं पीतं न ते जान्मितं 
रक्ता राक्रदिगङ्ना रविकरेनौव्ापि रक्तासि किम् ॥ ९। 

कयोरप्येतो । 
3415 

एकस्मिञ्छयने पराङ्खतया वीतोत्तरं. ताम्यतो- 
रन्योन्यं हदयस्थितेप्यनुनये संरक्षतोर्गीरवम् | 

- दंपत्योः इानकैरपाङ्गवलनान्मिश्रीभवचक्षुषो- 
भभ्रो मानकलिः सहासरभसं कण्ठग्रहोनुहितः ॥ ६ ॥ 

अमरुकस्य। 
3416 । 

कृत्वा विग्रहमभ्रुपातकलुषं शाय्यासनादुस्थिता 
क्रो धाचापि विहाय गभभवनद्रारं रुषा प्रस्थिता | 

दृष्टा चन्द्रमसं प्रभाविरदितं प्रत्युषवाताहता 
हा रात्रिस्त्वरिता गतेति पतिता कान्ता प्रियस्योरसि ]] ७। 

कस्यापि । 

अथ प्रभातवणेनम् ॥ १२८ ॥ 
377 

अभतस्ाची पिडा रसपतिरिव प्रार्य कनकं 

गतच्छायश्चन्द्रो बृधजन इव म्राम्यसदति | 
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क्षणं क्षीणास्तारा नृपतय इवानुद्यमपरा 
न दीपा राजन्ते द्रविणरहितानामिव गुणाः |] ९ | 

8718 
विरलविरलीभूतास्ताराः कलो सुजना इव 
व्यपस्तरति च ध्वान्तं नित्ताससतामिव दुजेनः | 
मन इव मुनेः सवेत्रापि प्रसन्नमभून्नभो 
विगलति निशा क्षिप्रं रद्मीरनुद्यमिनामिव | २॥ 

एतो भोजराजक्रविवर्मस्य । 
3419 

व्रजत्यपरवारिपि रजतपिण्डपाण्डुः ररी 
नमन्ति जनरबरह्ुदद्युतिसप ड्यस्तारकाः | 

करण्टकविपाण्डर दति घाम दीपाङ्रा- 

अकोरनयनारुणा भवति दिक्च सौत्रामणी ||३ | 
कस्यापि । 

8720 

दिशि दिशि मृगयन्ते व्वा वत्समेते 
म॒ह्ृरपगतनिद्राः . सप्रयो हेषितेन | 
अयमपि च सरोषैः कामिभिः भ्रूयमाणो 
नदति मधुरतारं ताम्रचूडा विहंगः | ४ ॥ 

कस्यापि । 
8721 

यः सन्ये स्मरपार्थिवस्य विरदिप्रत्य्थिनामप्रणी- 
उयौत्स्नानिक्षैरमज्छति स्म जगतां यस्तापनिवोपणम् | 
सोयं तारकनायकः किमपरं शुद्गारसंजीवनं 

जातः प्ृष्ठपरागपाण्डुरजरस्कुष्माण्डपिण्डाकृतिः ॥ ९ ॥ 

# ॥ 

8722 
भिन्दानं मानिनीनां पतिषु रुषमयं हम्येपारावतेभ्यो 
वाच [लत्वं ददानः कवितृषु कविताप्रातिभं संदषानः | 
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भ्रातस्त्यस्तूयनादः स्थगयति गगनं मांसलः पांखतल्पा- 
दस्वल्पादुस्थितानां नरवरकारिणां शुङ्लारिश्ितेन ||६॥| 

कस्यापि । 
3423 

अवतिरतमविरामा रागिणां सवरा 

नवनिधुवनलीलाः कौतुकेनाभिवीक्ष्य | 
इदमुदवसितानामस्पुटालेकसंप- 

तरयनमिव सनिद्रं घृणते दैपमार्भः | ७ || 

8724 
कमुदवनमप्रि श्रीमदम्भोजखण्डं 
त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांथक्रवाकः | 
उदयमहिमरोर्धियोति रीतांडरुरस्तं 
हतविधठकितानां दी विचित्रो विपाकः || ८ || 

8725 
टुठितनयनताराः क्षामवक्तेन्दुबिम्बा 
 रजनय इव निद्राङ्कन्तनीलोत्परुल््यः | 

तिमिरमिव दधानाः संसिनः केदरापारा- 
नवनिपतिगृहेभ्यो यान्त्यमुवोरवध्वः ॥ ९ || 

माधकवेः। 
34726 

ये कुण्ठीकृतवछठभप्रणतयः श्वैरनङ्कस्य ये 
न प्राप्राथच निरीथिनीपतिकरैः रीथिल्यवीथीमपि | 
ते निःराङ्कविरङ्कतालुतुमुलग्रोतश्चुत्ाविति- 
तन्नः कुकुटकूजितिमृगदृशां मानमहमन्थयः || १०॥| 

बिल्हणस्य । 
3472 | 

भ्ये जग्मुषि ताम्रचूडरटिते भतं प्रबुद्धा जवा- 
त्किचिद्वासवदिङ्कुलं प्रविकसहष्टा गवाक्ताध्वना | 
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संज्ासेन समीरिता प्रियतमपरेम्णावरद्धा शानै- 
रत्थानोपनिवेशनानि कुरूते तत्पे मुहः पांसुला ॥ ११ ॥ 

कस्यापि । 
3428 

नियौन्त्या रतिवेदमनः परिणतप्रायां विलोक्य क्षपां 
गाढालि द्गननुस्बनानि बहशः कृत्वाप्यसंतुष्टया | 
एकं भूमितले निधाय चरणं तल्पे प्रकल्प्यापरं 
तन्व्यङ्कया परिवर्तिताङ्गलतय। प्रेयांभिरं नुस्वितः ||१५२॥ 

कस्यापि 1 

अथ प्रभातवायुसूदयवणेनम् ॥ १२९. । 
8729 

विकचकमलगन्धेरन्धयन्भङ्मालाः 

खुरमितमकरन्दं मन्दमावाति वायुः | 
समदमदनमदद्यौवनोहामरामा- 

रमणरभसखेदस्ेदविच्छेददक्षः || ^ ॥ 
म[घक्रवंः ) 

3730 

स्तनपरिसरभागे दूरमावतेमानाः 
स्फुटतनिमनि मध्ये किंचिदेव स्वन्तः | 

ववुरलधुनितम्बाभेगरुद्धा वधूनां 
निभुवनरसखेदच्छेदिनः रीतवताः | २९ ॥ 

कस्यापि । 
3781. 

प्रातः सीमन्तिनीनां निधुवनलुरितान्लंसयन्के रापादा- 

नुन्मीरस्पङ्कजान्तःपारेमलखरभिः स्फारयन्कामलीलाः | 
स्वच्छावरयायबिन्दन्दिशि दिशि व्रिकिरन्स्थूलमुक्ताफलभा- 
न्धूीमिः केतकीनां धवरकितभुवनो वाति मन्दं नभस्वान् || ३ || 

कस्यापि । 



५६० 

मी 
। ~ ~ 

गाङपरपडनिः 

8782 
रामाणां रमणीयवक्र शशिनः स्वेदोपबिन्दुपरुतो 
व्यालोलारक मन्नरीः प्रचलयन्धुन्वन्नितम्बासुकम् । 

6. ~ 

प्रातवाति न चातिकृष्टविकसद्राजीवराजीरजनः- 

पुस््ामोदमनोदरो रतिरसग्लानि हरन्मारुतः || ४ | 
| कस्यापि । 

अथ स्ूयौदयवणेनम् । 
8788 

ततः कोकवभूबन्धुवेन्धूकक्् खमप्रभः| 
उदयाद्धिरिसेरलमुद्ययो तेजसां निधिः ॥ ९॥ 

शाङ्कःधरस्य । 
3784 

निजांश्ुकावृतां प्राचीं नुम्बस्यकेतिरागिणि । 
लज्जयेव ययौ कापि इयामा मीलितलेचना | ६ || 

रघोः कविदर्षणस्य । 
3735 

भगत्य संप्रति वियोयविरस॑स्थृलाद्गी- 
मस्भोजिनीं कवचिदपि क्षपितत्रियामः | 

एतां प्रसादयति पररय रानैः प्रभति 

तन्ाङ्के पादपतनेन सदस्रररिमः | ७ ॥ 
| कस्यापि । 

3786 

> उननिद्रकोकनदरेणुपिशाङ्गेताङ्ग 
गायन्ति मत्तमधुषा गृहदीर्धिकाषु | 
एतचकास्ि च रवेनेवबन्धुजीव- 
पुष्पच्छदाभमुदयाचरनुम्नि बिम्बम् ॥ ८ || 

31737 
उदयति विततोभ्वररिमरनज्जा- 
व्रहिमर्ची हिमधास्नि याति चास्तम् | 



सभोगाविष्करणम् ५६९. 

वहति गिरिरयं विलम्बिघण्टा 
दय परिवारितवारणेन्द्रलीलाम् ॥ ९ ॥ 

माघक्रवेः। 
3738 

अयमुदयति मुद्राभञ्जनः पद्यिनीना 
मुदयगिरि वनालीबालमन्दारपुष्पम् | 
विरहविधुरकोकदन्द्बन्धुर्धिमिन्द- 

न्करुपितकपिकपोलक्रोडताम्नस्तमांसि || ९० || 
क्रस्यापि। 

अथ संभोगाविष्करणम् ॥ १२३० ॥ 
8789 

चन्दनं स्तनतटेधरविम्बे 
यावकं घनतरं च सपल्याः | 
परातरीक््य कुपितापि मृगाक्षी 
सागसि प्रियतमे परितुष्टा || १ ॥ 

कस्यापि । 
8740 

काक्षाखष्म ललाटपडमभितः केयुरमुद्रा गले 
वक्त्रे कञ्जलकालिमा नयनयोस्ताम्बुलरागः परः | 
षट कोपविधायि मण्डनमिदं प्रात्िरं प्रेयसो 
लीलातामरसोदरे मृगदृशः शासाः सम्नि गताः || २॥ 

3741 
यद्रात्रौ रहसि व्यपेतविनयं वृत्तं रसात्कामिनो- 
रन्योन्यं शायनीयमीहितरसावापरिप्रवृत्तस्पृहम् | 
तत्सानन्दमिलहृशोः कथमपि स्मृत्वा गुरूणां परो 
हासोद्धेदनिरोपमन्थरमिलत्तारं करथंचिस्स्थितम् || २ || 

अमरुकस्थेतो । 
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8742 
बहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाह 
चकर च किल चाटु प्रीढयोषिद्वदस्य | 
विदितमिति सणखीभ्यो रात्रिवृत्तं विचिन्त्य 
व्यपगतमदयाह्नि व्रीडितं मुग्धवध्वा || ४ || 

माघक्रवेः। 
3748 

द॑पत्योर्निषशि जल्पतोगृहस्युकेनाकार्णितं यद्च- 
स्तस्मातनुरुसंनिषौ निगदतस्तस्यातिमात्रं वधूः | 
कणालस्बितपद्मराग्यकलं विन्यस्य चञ्चाः पुटे 
व्रीडाता प्रकरोति दाडिमफलव्याजेन वाग्बन्धनम् || ९। 

कस्यापि । 
3444 

दपेणेषु परिभोगदांशनी 
पृष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः | 
प्रक्ष्य बिम्बमनुबिम्बमात्मनः 
कानि कानि न चकर लज्जया || ६॥ 

कालिदासस्य । 
3145 

रतखिन्नतनुं प्रातठज्नानन्रमुखीं वधूम् । 
स्मरन्ती रात्रिचरितं दृष्रामरोति न को म॒दम् || ७ || 

दाद्धःधरस्य | 
3746 

धन्यासि या कथयसि प्रियसंगमेपि 
नमक्तिचाटुक शतानि रतान्तरेषु | 
नीवीं प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण 
सख्यः शपामि यदि किंचिदपि स्मरामि | ८ 

विज्जकायाः। 
3144 

कान्ते तल्पमुपागते त्रिगकिता नीवी स्वयं बन्धना- 
हासो वि्थमेखलागुणधृते किचिन्नितम्बे स्थितम् | 



सतीवणेनकुलवधुवुत्ते ५६३ 

एतावत्सलि वेद्धि केवलमहं तस्याङ्गसङ्के पुनः 
कोयं का वयमन्र किं नु खुरतं स्वल्पापि मेन स्मृतिः||९॥ 

अमरुकस्य। 
348 

धन्यास्ताः सखि योषितः प्रियतमे सर्वाङ्गलमरेपि याः 
प्रागल्भ्यं रचयन्ति मन्मथविधावालम्न्य घैर्थं महन् | 
अस्माकं तु तदीयपाणिमुकुलेनोन्मो चयन्त्यैशुकं 
कोयं करा वयमत्र किं च सुरतं नेषा स्मृतिजौयते ||९०॥ 

8749 
किमपि कान्तमुजान्तरवर्मिनी 
कृतवती यदियं कलभाषिणी | 

तदनुक्रेत्य गिरा गुरुसंनिधौ 
हियमनीयत सारिकया वधूः || ९९१ ॥ 

` क्रस्यापि। 

अथ सतीवर्णनकुट्वधूतृत्ते । १२९. ॥ 
8750 

निभ्यौजा दयिते ननान्दृषु नता श्रभ्रूषु भक्ता भव 
ज्लिग्धा बन्धुषु वत्सला परिजने स्मेरा सपलीष्वपि | 
भतीर्मित्रजने सनर्मवचना लिन्ना च तद्वैरिषु 
परायः संवननं नतभु तदिदं वीतौषधं तृषु ॥ ९ ॥ 

राजशेखरस्य । 
8751 

लानाम्भो बहू साधिता रसवती देवाभिकार्योचितः 

संभारो रचितो विद्ुद्धवसंने कालोचिते योजिते | 

स्नानं नाथ विधीयतामतिथयः सीदन्ति नान्या त्वरा 

धन्यं बोधयते शनैरिति पतिं मध्याह्नं सती ।॥ २॥ 
ठीपकस्य । 
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8752 
नातः परे कुलमतः परतो न हीर 
नातः परे च करूणासदनं मृग्याः | 
यद्वाष्पबिन्दुर पराधवतीपि पत्यु- 
रुत्सद्धितेन चरणेन तयपनिन्ये ॥ ३ || 

कस्यापि। 
3453 

दुवाराः स्मरमार्गणाः प्रियतमो दुरे मनेोप्युत्खुकं 
गाढं प्रेम नवं वयोतिकडिनाः प्राणाः कुर निमेरम् | 
खर्वं पेथविरोधि मन्मथसखहत्कारः कृतान्तोक्षमी 
सोढव्याः सखि सांप्रतं कथममी सर्वेप्रयो दुःसहाः || ४ | 

मयुरसुनोः शाङ्करस्य । 

8754 
अष्माकं सलि वाससी न रुचिरे त्रैवेयकं नोज्ज्वलं 
नो वक्रा गतिरुद्धतं न हसितं नैवास्ति कथिन्मदः | 
किं त्वन्येपि जना वदन्ति खुभगो द्यस्याः पत्तिनोन्यतो 
दृटिं निक्षिपतीति विश्वमियता मन्यामहे दुःस्थितम् | ९ | 

श्त्रस्य 

अय कुलवधरूव्रत्तम् । 
8755 

जीवति जीवति नाथे न्नियते च मृते मुदा युता मुदिते | 
सह जजञेहरसाल। कुलवनिता केन तुल्या स्यात् || ६ ॥ 

शाङ्कःधरस्य । 
8456 

भक्तिः प्रेयसि संभनितेषु करूणा श्वभ्रुषु नम्रं शिरः 
प्रतिन्ञोतिषु गौरवं गुरुजने क्षान्तिः कृतागस्यषि | 
अम्लाना कुलयोषितां व्रतव्रिपिः सोयं विधेयः पुन- 
मेद्तुदयिता इति प्रियसलीबुद्धिः सपलीष्वपि || ७ || 

जिल्हणस्य । 



भसतीचरितयर ५६५ 

875 
अभ्युत्थानमुपागते गृहपतो तद्भाषणे नम्रता 
तत्पादार्षितदृष्टिरासनविधिस्तस्योपचयौ स्वयम् | 
खमे तत्र शयीत तस्थमतो जद्याच शय्यामिति 
प्राच्यैः पुत्रि नितरेदितः कुलव्रधूतिद्धान्तधमौगमः || ८ || 

राजदरखरस्य। 
358 

भ । ( 

चतुथद्धि स्ञातां त्रिदिनविरहात्पाण्डुवदनां 
रजोमुक्तां तन्वीं चपरनयनां का(मकलिताम् | 
हिमल्ङ्ाजीरीमलयमवगन्धप्रणयिनी- 
मधन्यः को भुः च्युतक्ुषमरोषामिव ठतम् |] ९॥| 

कस्यापि । 
3759 

लज्जावशावनतमम्थर दृष्टिपातं 

चेशरुम्बितं कुलवधूवदनारविन्दम् | 
तेषामनेकपुरुषव्रणिता धरेषु 

तृत्निः कथं भवति वेशवभूमुखेषु || १० | 
क्रस्यापि । 

360 

प्रतिरजनि प्रतिदिवसं विहर बरहिश्रण्डि दिण्डिमं दत्वा | 

कोणवधुदृग्वकितिर्विश्रं पुनराकुलीभवति || १९ || 
हारिहरस्य । 

अथासतीचरेतम् ॥ १२९ ॥ 
8761 

वयं बाल्ये बासांस्तराणिमनि युनः परिणता- 
वपीच्छामो वुद्धान्परिणयत्रिधिस्तु स्थितिरिति | 

त्वयारब्धं जन्म क्षपयितुमनेनैकपतिना 
न मे गोत्रे पुत्रि कचिदपि सतीरुञ्छनमभृत् | ९ || 

कस्यापि । 
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3762 
मया कुमायौपि न खप्रमेकया 
न जारमुत्छज्य पुमान्विलोकितः | 
अनेन गोजरस्थितिपालनेन 
प्रसन्नतामेतु भवोपकारिणी || २॥ 

विल्हणस्य । 
3763 

शरभैः कतिचिद्धिरा कुटिलया काथिक्कियस्यः स्मितः 
स्वैरिण्यः कथयन्त मन्मथरसव्यापारवदयं मनः| 

कासाचिस्पुनरद्गकेषु मखणच्छायेषु मध्यस्थितो 
भावः काचपुटेषु पुष्करमिव प्रव्यक्तमालोक्यते || ३ | 

अभिनन्दस्य । 
3764 

दशा किंचिल्किचिद्धरितिभुजलालाविरसनैः 
कराघतिः किचिन्नखविरिखनेः किंचिदपिकम् | 
स्पृरान्त्यः संबि गुरुमिरनभिप्रे्तितपथे 
यथेष्टं चेष्टन्ते स्फुटकुचतटाः परय कुलटाः || ४ || 

कस्यापि । 
8765 

नयनाविकरिरन्यं वचनैरन्यं विचेष्टितैरन्यम् | 
रमयति खरतेनान्यं ल बहुरूपा निजा कस्य || ९ | 

क्षेमेन्द्रस्य । 
8766 

पय ङ्कः स्वास्तरणः पतिरनुकूलो मनोहरं सदनम् | 
तृणमिव लघु मन्यन्ते कामिन्यश्र्यरतिठष्याः | ६ || 

87617 
दुद वसे घनतिमिरे दुःसंचाराख नगरवीथीषु । 
पट्युविदेशगमने परमुखं जघनचपलायाः || ७ ॥ 



असतीचरितम् ५६७ 

3768 
यः कौमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेचक्षपा- 
स्ते चोन्मीरितमारतीष्ठरभयः प्राः कदम्बानिलाः | 

सा चैवास्मि तथापि चैीर्यषुरतव्यापारलीलातिषी 
रेवारोधसि वेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते || ८ || 

रीलाभटारिक्रायाः। 
3469 

दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहप्यस्मद्रहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति | 
एकाकिन्यपि यामि सत्रमितः स्रोतस्तमालाकलं 
नीरन्ध्रास्तनुमाङिखन्तु जरठच्छेदा नठप्रन्थयः ॥ ९ | 

विज्जक्रायाः | 
34770 

मुभ्रूषस्व गुरून्निवतेय सखीवेन्दस्व बन्धुखियः 
कावेरीतटसंनिविष्टनयने मुग्धे किमुत्ताम्यसि | 
आस्ते पुत्रि समीप एव भवनदेलालतारिङ्खन- 
न्यज्चद्वालतमालदन्तुरदरी तत्रापि गोदावरी | १० || 

कस्यापि । 
ऽपरा 

भद्रं तस्य तरोः स्वयैकृतचिरमप्रस्थान किं कथ्यतां 
दुवौर स्तमरण्यवाद्विरदहदधिग्दारूणं दुवेचः | 

मा लखिद्यस्व ततः प्रभृत्यनुदिनं त्याः पतदिदृरो- 
९.९० 

रम्भाभिः परिणद्धपद्वघनच्छायस्तरुवधते | ९९ ॥ 
क्स्यापि। 

342 

इह वटवृक्षे यक्षः प्रतिवसति दिवापि यत्र भयङ्क | 

तस्मिन्कति नहि वध्वा नीता वीतीदयाः क्षणदाः || ९२॥ 

कस्यापि । 
3445 

एकाकिनी यदबला तरुणी तथाह- 
मस्महहे गृहपतिश्च गते विदेराम् | 



शाङ्परपद्तिः 

किं याचसे तदिह वासमियं वराकी 
शभ्रूममान्धबधिरा ननु मूढ. पान्थ || ९२३ || 

रव्रस्य। 

8474 

शुन्यं वेदम निराद्रतो गृहपतिजोताधुना शवेरी 
स्थातुं नोचेतमन्र गच्छ निपुणं लोक्रैरनालोकितः | 
इत्थं ठलोरदृशा द्यसावभिहितो दासीमुखेनाध्वगः 
स्थित्वा किंचिदिव क्र यामि रजनी प्राप्ेव्युदीये स्थितः| १४॥ 

क्रस्यापि । 

3१५5 

एकान्ते बत नो गृहं राशिमुलोप्यन्याहूरो दृदयते 
क्षिप्रं साधय याहि पुत्रि खुदिने मुक्त्वान्थमावास्कम् | 
श्चञ्वा संभ्रमिता किलेति बहशः संप्रेरयन्त्या वधूः 

पान्थं वीक्ष्य बभच्र सस्मितमुखी सेवा े सिदधोदनम् || १९ | 
क्रस्यापि। 

3776 

स्वामी निः असितेप्यसयति मनोजिघ्रः सपलीननः 
शश्रुरिङ्खितदैवतं नयनयोरीहालिहो यातरः । 
तदृरादयमञ्जलिः किममुना दृग्भाङ्गिभावेन ते 
त्ैदग्धीमदन प्रपन्चचतुर व्यर्थोयमच्र श्रमः || १६॥ 

8पपप 
दृग्भङ्गभङ्किमशतैरसतीरहस्य- 
मन्वेषयन्क पटमिक्षुक लल्ितोसि । 
स्वस्य प्रभुनं च भवामि ततः क्षमस्व 
मेष्वोपढौकनमिषादयमश्नलिस्ते || ९७॥ 

3778 
अनाय प्रज्ञानामिह जनवधूनां हि मनसो 
महाशल्यं करणै तव कनकजम्बुकिसलयः | 



वसन्तस्वभात्राख्यानम् ५६९ 

भ्रमन्मिक्षाहेतोरधिनगरि बद्धोसि न मया 
त्वयैतावद्वेषः पथिक न विभरेयः पुनरपि | ९८ || 

^~ ६ 

मिक्षारनस्यते। 

3479 

आयातासि तिमुन्व वेपथुभर दशसि केनापि नो 
नीलं चोलममुं वरिमुन्च हरत् स्त्रं निशीथानिलः | 
इत्यन्तभयप्तन्नकण्डमसङकृद्यामीति तत्पं गता 
त्रस्यन्ती परिरभ्यते घकृतिभिः स्तरैरं नवस्रैरिणी | १९ 

कस्यापि) 
3780 

सव्र डाधनिरीक्षणं यदुभयोयेहूतिसंपरषण- 
मद्य शचौ भविता समागम इति प्रीतिप्रसादथ यः | 
प्रप्ि कालसमागमे सरभसं यचुम्बनालिङ्गनं 
तत्कामस्य फलं तदेव रतं दोषा पद्यूनां स्थितिः || ९०|| 

3781 
खुखशय्या ताम्बलं वरिसखभ्धिषनुम्बनादीनि। 
तुलयन्ति न लक्ांशं खरित्षगचौयंषुरतस्य || २९ ॥ 

कस्यापि । 
3782 | 

इन्दुयेत्र न निन्द्यते न मधुरं दूतीवनः भ्रुयते 
©\ 

क ^ नेच्छरासा हदयं दहन्त्यशििरा नेपिति काय वपुः | 
स्वाधीनामनुकूकिकां स्वगुहणीमालिङ्गय यत्षुप्यते 
तत्कि प्रेम गृहाश्रमव्रतमिदं कष्टं समाचयते || २२॥। 

अथ ऋतुप्रणेते वतषन्तस्भावाख्पानम् । १२२. ॥। 
8783 

असो मरचुभ्बितचारुकेसरः 
प्रसन्नतारापिपमण्डलाग्रणीः | 

74 
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वियुक्तरामातुरदृषि वीलितो 
वसन्तकालो हनुमानिवागतः | ९ ॥ 

महवीजकस्य ।, 
8784 

कोकिलुतशिखरे मच््ररीरेणुपिश्नरः | 
गदितैव्येक्ततामेति कुलीनथेशटितैरिव || २ ॥ 

कस्यापि । 
3१85 

परिचुम्बति संशिष्य भमरश्रूतमस्नरीम् । 
नवसंगमसंहृ्टः कामी प्रणयिनीमिव || ३ || 

कस्यापि । 
3१86 

मदिकामुकुरे भाति मच्युं गृञ्जन्मधुत्रतः। 
प्रयाणे पन्चनाणस्य शङमापूरयननिव || ४ || 

878 
सहकारक्रुखमकेसरनिकरभरामोदमूर्ठितदिगेन्ते । 
मधुरमयुेधुरमयधुषे मधौ भवेस्कस्य नोर्कण्डा || ९ | 

कपिकरद्ररय । 
3788 

; मलयानिरमिरठनोल्बणमदकलरुकलक्रण्डकलठलकलाल।पः | 

मधूरमधुविधुरमयुपो मधुरयमधुना धिनोति धराम् || ६ | 
भदृरुद्रस्य । 

3789 

मन्दोयं मलयानिलः किसलयं चृतद्रुमाणां नवं 
मवधर्कोकिल कूजितं त्रिचकरिलामोदः पुराणं मधु | 
बाणानिव्युपदीकरोति रभिः पश्चेव पन्ेषवे 
युनामिन्द्रियपत्चकस्य युगपत्संमोहसंपादिनः ॥ ७ ॥| 

श्रीपारकविराजस्य । 
34790 | 

उद्यदिदरुमकान्तिमिः किसरवेस्ताम्रां त्विषं बिभतो 
` भूङ्गालीविसतै; ककैरविद्रारव्वाहारलीलामृतः | 
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घरणन्तो मलयानिलाहतिचकतेः शाखासमुहैमह- 
भ्रोतिं प्राप्य मधरपरसङ्गजनितां मत्ता इवामी द्रमाः | ८ ॥ 

| शरीहषेस्य 
8791 

प्रखनभृङ्खैमेकरन्दतोयं 
सटीलमादाय वसन्तकामी । 
वनस्थलीवामदृशां म॒खानि 
सित्चत्यतौ मन्दमरक्करेण | ९ ॥ 

कस्यापि । 
3792 

स्थाने स्थाने मलयमरुतः पुरयन्त्य पाठी 
पुष्पालीषु स्मरगजरजःस्ञानयोंग्यः परागः | 
जतं चूते मधु मघुकरप्रेयसीजानुदघर 
निर्धिघ्नस्तरं सपदि भजते राजराज्याभिषेकः || १९० | 

बिल्लगस्य । 
8798 

कमलिनीमरिनी दयितं विना 
न सहते सह तेन निषेवितुम् । 
तमपुना मधुना निहितं हदि 
स्मरति सा रतिसारमदर्निराम् ॥ ९९ ॥ 

8794 
किंशुककलिकान्तगैतमिन्दुकलास्पपधि केसरं भाति | 
रक्तनिचोरकपिहितं धनुरिव जतुमृद्धितं वितनोः।| ९२ ॥ 

विज्मकायाः। 
3495 

त्यजत मानमलं बत विरहे- 
नै पुनरेति गतं चतुरं वयः | 
पररभूृताभिरितीव निवेदिते 
स्मरमते मते स्म वधूजनः | ९२३ ॥ 

काटिक्षसस्य। 
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8786 
प्रियसलीसदृशं प्रतिबोधिताः 
किमपि काम्यगिरा परपुश्या | 
प्रियतमाय वयपुगरमत्सर- 
च्छिदुरयादुरयाचितमङ्कनाः ॥ ९ र ॥ 

माघक्रवेः । 

अथ मदनपूजा। 

8794 
कुखमखकु मारमूतिदधती नियमेन तनुतरे मध्यम् | 
आभाति मकरकेतोः पाश्वस्था चापयष्टेरिव || १९॥ 

8798 
अनङ्खयमनङ्गत्वमद्य निन्दिष्यति धुवम् | 
यदनेन न संप्राप्रः पाणिस्पर्शोरसवस्तव || १६ ॥। 

शीहषेस्येतो । 

अथ कुसुमावचयः । 
8१७४ 

असंख्यपुष्पोपि मनोभवस्य 
पन्चैव बाणाथमयं ददाति | 
एवं कदयैत्वमिवावधायै 
सवेस्वमप्राहि मधोवेधूमिः || ९७ ॥ 

3800 

अताडयत्पष्टवपाणिनैकां 
पुष्पो चये राजवधूमशोकः | 
तच्छेदहेतोरालिपङ्किभङा 
निकृन्ततीवासिलता स्मप्ण || १८ ॥ 

विल्रेणस्येतो । 
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8801 
उयित्य प्रथममधःस्थितं मगान्षी 
प्ष्पौधं भितविटपं म्रदीतकामा | 
आरोदुं चरणमदादशोकपृ्े 
मुामर(स्पुनरपि तेन पुष्पितो | ९९ ॥। 

„ ^ जयमाधवस्य। 
3802 गेलो 

पुवे द्विरेफपरिभूतिभयाद्धवस्यगक्रुतान, 
यत्केङापुष्पभरणं हरिणाल्ि मुक्तम् | 
व्यथं तदद्य पनरप्यलकेषु भङ्गा 
पुञ्जीभवन्निजकलभमतः पतन्ति | २० || 

क्रस्यापि ) 
3805 

पाणौ पद्मधिया मधुककुखुमभान्त्या तथा गण्डयो- 
नीलिन्दीवरशङ्या नयनयेवैन्धुकबुद्धचाधरे | 
लीयन्ते कबरीभरो निजकुलव्यामोहजातस्प्रहा 
दुवौरा मधु पाः कियन्ति तरुणि स्थानानि रक्षिष्यति ॥ २९॥ 

अचलस्य । 
3804 

सन्तु इमाः किसलयोत्तरपुष्पभाराः 
भ्राप्रे वसन्तसमये कथमित्थमेव | 
न्यासेर्नवद्युतिमतोः प्रदयोस्तवेयं 
भूः पुष्पिता खतनु पल्लविता च भाति || २२१॥ 

सक्तिसहस्रात् । 
3805 

इदमिदमिति भूरुहां प्रदनै- 
महुरभिलोभयता पुरः पुरोन्या | 
अनुरहसमनायि नायकेन 
त्वरयति रन्तुमहो जनं मनोभूः ॥ २३ ॥ 

माधक्रवेः। 
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3806 
निपीयमानस्तबका रिरीमुखै- 
र दोकयष्टिथलबालपद्ववा | 
विडम्बयन्ती दद्द वधूज॑ने- ` 
रमन्ददषटीष्ठकरावधुननम् || २४ || 

भखेः। 

" अथ वसन्तवायवः । 
3807 | 

पानीय नाठिकेरीफलकुहरकुहूत्कारि कल्लोरयन्तः 
कावेरीतीरताठद्भुमभरितसुराभाण्डभांकारचण्डाः | 
एते तन्वन्ति वेलावनलङितरताताण्डवं द्राविडन्री- 

कपूरापाण्डुगण्डस्थललुठितरया वायवो दाक्िणाव्याः ।|२९९]| 
बिल्हणस्य । 

3808 
सलङितमरुकानां वलछरीनेतेयन्तो 
मधुषरमिमुखान्जोच्छासगन्धानुबन्धाः । 
उपरतरतभाजां योषितां स्वेदजिन्दु- 
न्सतृष इव पिबन्तो वान्ति मन्दं समीराः} २६॥ 

* कस्यापि। 
3809 

कावेरीवारिवेह्षछहारिपरिकरक्रीडनक्रीतश्ीत- 
स्फीतश्रीखण्डखण्डभरमणभरभवन्ुरिसोरभ्यगभौः | ̀ 
चोरुद्लीचीनचेलाज्चलकलनकलाक्रान्तकान्तस्तनान्ता 

वान्ति प्रेयोवियोगातुरतरतरुणीवैरिणोमी समीराः ॥ २७ ॥ 
करष्णपिद्णस्य । 

3810 

उदश्चस्कावेरीरहरिषु परिष्वङ्कर द्धे नटन्तः 
कहूकण्ठीकण्ठीरवरवलवज्नासितपरोषितेभाः | 
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अमी चेतरे मेत्रावरूुणितरूणीकेठिकङ्कलिमद्ी - 
चरद्रलीहद्ली सक सुरभयशथण्डि चज्चन्ति वाताः | २८ | 

8811 
कावेरीतीरभूमीरुहमुजगव धूमुक्तमुक्तावशिष्टः 
काणौदीचीनषीनस्तनवसनदशान्दो ठनस्पन्दमन्दः | 
लोलछ्ादीललाटारकलकितलतालास्यलीराविलोलो 
हा कष्टं दाल्िणात्यः प्रसरति पवनः पान्थक।न्ताकृतान्तः || २९ || 

राक्षसपण्डितयोरेतौ । 
3812 

चज्चत्कपूरचीरा मरयगिरिगुरुावदावादवाप्रा 
मन्दानन्दैर्मिलिन्दैरहमहमिकयानुद्रुता दूरपान्थाः | 
कावेरीवारिसेकाविरलतरतरचीरवानीरसिक्ता 
मुक्ताद्राः खेदनिद्रालव इव पवनास्तारवन्यां विदन्ति || ३० || 

कस्यापि । 
3813 

चूतभ्रणीपरिमलमुषधन्वरीकानुयाता 
भूयो भुयः कुवलयकुटीकोटरे लीयमाना | 
मन्दं मन्दं खुरतविरतौ वान्ति सीमन्तिनीनां 
गण्डाभोगभ्रमजललवभ्राहिणो गन्धवाहाः || ३९ ॥ 

कस्यापि । 
3814 

भिन्दन्तथन्दना्ीं बकुलमु कुलजां धुठिमुद्धूलयन्त- 
शुम्बन्तश्रुतवादीपरिमललदहररी चम्पकान्कम्पयन्तः | 
आरादारामसीमातटघटितघरीयन्तनिघौतवारां 
धारामारापयन्तः श्रमजलभिदुरा वान्त्यमी गन्धवाहाः |} ३२॥। 

कस्यापि । 
3815 

टीलासेलातिखेछारसरभसलसचीनवेलाष्चलानां 
- चोलीनामापिबन्तो मृगमदञरभिस्वेदनिन्दूनमन्दान् | 
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लोरन्तः केरलीनां कुच्रकलशालसत्कुङ्क मारे पनेष् 

श्िष्यन्तो माल्वीनां मर्यजमदलाः कन्चठीवान्ति वाताः || ३३ ॥ 
शआअधनददेवानाम् । 

3816 

ये दोलक्रेशिकाराः किमपि मुगदृश्ां मानतन्तुच्छ्दि ये 
सद्यः शृद्गारदीक्षाव्यतिकरगुरवो ये च लोकत्रयेषि। 
ते कण्ठे लोरयन्तः परभृतवयसां पश्चमं रागराजं 
वान्ति स्वैरं समीराः स्मरविजयमहासाक्षिणो दाक्षिणात्याः ||३५४॥ 

कस्यापि। 

अयथ वस्न्तपधिकः । 

, 881 
हे पान्थाः स्वगृहाणि गच्छत खुखं सेवाक्षणे मुच्यतां 
मानं मानिनि मुज्च व्रहमजने कोपानुबन्धेन किम् । 
आयातः कुखमाकरः क्षपयति प्राणान्वियोगातुरे- 
ष्वित्येत्रं परपुष्टनादपरह्ये वक्तीव कामाज्ञया || ३९ | 

8818 
वक्रेण शिरसि निहितो नित्यं रुधिरारुणेन दुवौरः | 
मत्तदिप इव पथिकः किशुककुखमाङ्दोन धृतः || ३६॥। 

3819 
एतस्मिन्दाक्षिणाव्यानिलचरितलतालीनमत्तालिमाल- 
पक्षश्षोभावधूुतच्युतबहलरजोहादिहये वसन 
परेमस्तरेदाद्रवाहुश्थवरयठसस् टसी मन्तिनीनां 
मन्दः कण्ठय्रहेपि ग्कपयति हदयं किं पुनर्विप्रयेगः॥३७।। 

केषामग्येते । 

3820 

उन्मीलन्मधगन्पलन्धयमपुपव्याधतचताङ्र- 

क्रीडर्कोकिलकाकटीकठकञेरु दरीणेकणेञ्वराः | 
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नीयन्ते पथिकैः कथं कथमपि प्यानावधानक्षण- 

प्राप्रप्राणसमासमागमरसोष्सैरमी वासराः ॥ ३८ ॥ 
जयदेवस्य । 

3821 

अध्वन्धैमकरन्दसीकरखरामत्तक्रणत्कोकिले 
मार्गे मागेनिरोधिनी परिहत शङ्क गुभाशङ्धया | 
पान्थल्रीवधपातकदुपनतं चण्डालनचिह्धं मधो- 
रेषा किड्धिणिकेव षटूदमयी ज्ञांकारिणी संहतिः | २३९॥ 

कस्यापि । 
3822 

सव्याधेः कृशाता क्षतस्य रभिरं दष्टस्य लालासुतिः 

किंचिन्नैतदिहासि तत्कथमसौ पान्थस्तपस्वी मृतः | 
भा ज्ञातं मधुलम्पटैमेुकरैरारन्धक्ोलाहले 
नूनं साहसिकेन चूतमुकुल दृष्टः समारोपिता ॥ ४० ॥ 

| रामिलसोमिलयोः । 
3828 

भध्वन्यस्य वधूर्वियोगविधुरा भतुः स्मरन्ती यादि 
प्राणानुज्ज्वति कस्य तत्खलु महत्संजायते पातकम् | 
यावन्नो कृतमध्वगेन हृदये तावत्तरोमृधनि 
प्ोदध्टं परपुष्टया तव तवेस्युचचैवेचोकशः || ४९ | 

कस्यापि । 

अथ ग्रीप्मस्वभावाख्पानम् । १.२० ॥ 
3824 

तप्रा मही विरहिणामिव चनित्तवृत्ति- 
स्त॒ष्णाध्वगेषु कृपणेष्विव वृद्धिमेति | 
खयः करैदेहति दुवैचंनेः खलो नु 
छाया सतीव न च मुञ्चति पादमूलम् | ९॥ 

कस्यापि । 
03 
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3825 
परतिगतमर्थिजनानां विच्छिन्नाशं समूहमवलोक्य | 
स्फटितमपयशचस्तापादिव हदयतलं तडागस्य ॥ २॥ 

कस्यापि । 
3826 । 

मुखकृतनिसखण्डशण्डमतेण्डतापा- 

स्सितजलजतलस्थो राजते राजहंसः | 

रजतघट इवायं विद्भुमाबद्धधारा- 

वरिवरविगलदम्बुः कम्बुकण्ठि प्रतीहि ॥ ३॥ 
कस्यापि। 

3827 

अङ्गः खचितेव भूर्वियदपि ज्वालाकरालं करै- 
स्तिग्मांशोः किरतीव तीव्रमभितो वायुः कुकूलानलम् | 
अप्यम्भांसि नखंपचानि सरितामाशा ज्वलन्तीव च 

ग्रीष्मेस्मिन्नववह्भिदीपितमिवारोषं जगद्तते || ४ || 
श्रीमों जदेवस्य। 

3828 

कानि स्थानानि दग्धान्यतिशयगहनाः सन्तिके वा प्रदेशाः 
कि वा रोषं वनस्य स्थितमिति पवनासङ्गःविस्पष्टतेजाः | 
चण्डज्वालावरीदढस्फुटिततरूलताभ्रन्यिमुक्ताहृहासो 
दावभिः दुष्कवृक्षे हिखरेणि गृहनेधिष्ठितः परयतीव | ९॥ 

त भीमस्य । 
3829 

बाले मालेयमुच्चर्म भवति गगनव्यापिनी नीरदानां 
करि टवं वंह्मान्तवतिर्मलिनयसि मुधा वक्ल्मभ्रुप्रवहिः | 

~ ` एषा परोट्रृ्तमत्तदिपकटकषणक्षुण्णविन्ध्योपठानां 
दावाभनेः संम्रवद्धा मलिनयति दिशां मण्डलं पूमलेखा.|1 £ | 

धाराकदम्बस्य । 
384८ | 

स्फोतं सौतं गतं क्र क्र हिरदिरकिरणः क्रास्ति हेमन्तव्रासः 

कैते पानीयपुणा मलिनजलधराः क्रद्य विद्युलमोदः | 



ग्रापष्मस्वमावाख्यानम् ५.७९ 

इत्युचै जेल्पमानैरिव मखरमवेश्चिधि दतैरुपेतो 
वास्यैविश्ागतोसी प्रकटितविजयस्तस्मचिह्धर्भिदाघः ॥ ७ | 

ॐ € = क 381 ८ ‰ पाधात्ये मरुमारुतोल्लिजगतामुन्मूलयन्नाद्रतां 
दावाभ्भिज्वलितैर पार गहनान्यप्यानयन्भस्मतम् | 
वात्यामिस्तृणपत्रधरिनिकरान्धन्वन्विहायःस्थठे 

ग्रीष्मः चाष्यदतच्छपल्वललृउन्मत्स्यः समभ्यागतः || ८ || 
एतो शाद्खुःधरम्य। 

38832 

निजां कायच्छायां अयति महिषः कदंममिव 

च्युतं गुज्ञापुञ्जं रुधिरमिव काकः कलयति | 
समुत्सपेन्सपेः खषिरविवरं तापविवशाः 
सचीत्काराधूतं प्राविदाति कर कुस््ररपतेः || ९ | 

3833 + 
अत्यच्छं सितमंशुकं शुचि मधु स्वामोदमच्छं रजः 
कापुरं विधुताद्रेचन्दनकुचदन्द्राः कुर ङ्गीदशः | 
धारावेदम सपाटलं विचकिठसग्दाम चन्द्रत्विषो 
धातः इष्टिरियं वृधैव तव न यीष्मोभविष्यद्यदि | ९० || 

शि जदवस्य । 
83884 

तदात्वल्ञातानां दरदलितमहीमुकुरिताः 

सजो बिभराणानां मलयजरसाद्रद्रेवपुषाम् | 
निदाघाभिश्लोषग्लपितमभिसायं म॒गदृरां 
परिष्वङ्खोनङ्धं पनरपि रनर ङ्रयति ॥ १९ ॥ 

कस्यापि । 

अथ मध्याद्वः। 

3835 
दः:सहतापभयादिव संप्रति मध्यस्थिते दिवसनाथे | 

छ[यामिव वाञ्छन्ती यापि गता तरुतलानि || ९२॥ 
ीमदवन्तिवमेणः। 



५८० वराङ्धरपडतिः 

3836 
एष हूयीञ्युसंतपनो मगः कतरमाभितः । 
सधभोग्यपरिक्षीणो नीचं प्राप्येव सीदति | ९३ ॥ 

कस्यापि । 
3885१ 

धत्ते पड्जिनीतकले गुरुभयं स्वं कणेतालं हिषः 
सस्यस्तम्बरसान्नियच्छति शिखी मध्येशिखण्डं शिरः । 
भिथ्या लेडि मृणालकोटिकुटिलं द्रं सूकरो 
मप्याह्वे महिषथ वाञ्छति निजच्छायामष्ाकदेमम् ॥९४।। 

रा जदीरखरस्य । 
8888 

रवेमयुखेरभितापितो भृशं 
विदह्यमानः पथे तप्तपांखमिः । 
अवाक्फणो जिद्यगतिः श्चसन्मुहू 
फणी मयुरस्य तरे निषीदति ॥ ९९॥ 

कस्यापि । 
3839 

तरुणतरणितेजःपुच्जसंतप्रदेहः 
पतति जरटखडः पल्वले पट्कगेहः । 
हरिरपि सलिलार्थाी शङ्क्या तस्य नीरं 
न पिबति न च याति ्किदयति प्राप्य तीरम् ||९६॥ 

दाद्खुःधरस्य। 
8840 र 

सपैत्तारणिवारि श्चीतलतले विन्यस्तपुष्पोर्करे 
नीरन्ध्रे कदलीवने गुरुदलच्छायाहताकंस्विषि । 
कपुरागुरुप ङ्कषिच्छिलषनोतत् ङस्तनालिङ्धिभिः 
कान्ताकेलिरते रदः खुकृतिभिमे्यंदिनं नीयते | ९ ४ ॥ 

कस्यापि। 

अथ जल्केलिः | 
हि 3841 

करो धुनाना नवपह्वाकृती 
पयस्यगापे किर जातसंभ्रमा | 
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सखीषु निवोच्यमधाष्टयेदषितं 
प्रियाङ्धसंसेषमवाप मानिनी || १८ || 

8842 
तथा न पुव कृतभूषणोद्धुरः 
प्रियेण रागेण विलासिनीजनः | 
यथा जलाद्रा नखमण्डनभ्रिया 

ददाह दृष्टीः प्रतिपक्षयोषिताम् | ९९ ॥ 

8848 
तिरोहितान्तानि नितान्तमाकुङै- 
रपां विगाहादलकैः प्रसारिभिः | 
दधुवेधुनां वदनानि तुस्यतां 
हिरेफवृन्दान्तरितैः सरोरुहैः || २० ॥ 

एते भारवेः । 
3844 

संक्षोभं पयसि मुहुमेहेभकुम्भ- 
भाजा कुचयुगठेन नीयमाने | 
विखेषं युगमगमद्रथाङ्ुनाघ्ो- 
रुदृत्तः क इव इखावहः परेषाम् || २९ ॥ 

माधकवे: । 

3845 

आत्तमात्तमधिकन्तमुक्षितुं 
कातरा शफरशङ्किनी जह । 
अश्री जरमधीरलो चना 
लोचनप्रतिशरीरलाज्कितम् | २२ ॥ 

कलशस्य । 
3846 

अविरतमिदमम्भः स्वेच्छयोच्छालयन्त्या 

विकचकमलकान्तोत्तानहस्तदयेन | 
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परिकलित इवाधैः कामबाणातिथिभ्यः 

सलिलमिव वितीर्ण बाल्यलीलखुखाय || २३ ॥ 
कस्यापि। 

384१ 

 ककितमुरसा तरन्ती तरलतरंगौ घचाकतितनितम्बा | 
विपरीतरतासक्तव दृदयते सरसि सा सख्या ॥ ९४ | 

अमरूकस्य। 

3848 
न्मृष्टपत्राः ककलितारकान्ताः 

कण्ठेषु लम्रा जघनं स्प्रान्तः | 

स्तनस्थठेष्वाहतिमादधाना 
गता वधूनां प्रियतां जरौघाः || २९॥ 

8849 
हतोद्गरागस्िलकं विमृष्टं 
लन्धान्तरैरोभिरितीव मसा | 
खुसंहतेनेति तदा जलाना- 

मादायि मध्यं न कुचद्येन ॥ २६॥ 
| जयमाधवस्थेता । 

3850 

जठनिबिडितवसखरन्यक्तनिप्ोत्तताभिः 
समकलि तटभुमिः क्ञानमात्रोस्यिताभिः | 
रुचिरकनककुम्भश्रीमदाभोगतुङ्ग- 
स्तनविनिहितदस्तस्वस्तिकाभिवेधूभिः || २७ ॥ 

भवभूतेः । 

अथ ग्रीष्मवायवः । 

38851 
कारश्जीः कुञ्जयन्तो निजजठररवव्यज्जितावीरकोश्चा- 
नुस्पाकान्कृष्णलानां पृथु डुषिर गताञ्दरम्बिकान्पारयन्तः | 
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चचिह्टी काञ्च रीणां बधिरितककुमं स्ंकृतं खे क्षिपन्तः 
शिञ्जनामाश्चत्थपनच्नप्रकरञ्चणश्चणाराविणो वान्ति वाताः || २८ ॥ 

नाणमदृस्य। 
3852 

व्योमध्यालेरमुक्ताफलधयलगलद्धिन्दु संदोहगभौ - 
नम्भोदान्भत्सयित्वा दिशि दिशि मुवने भीिमुद्धावयन्तः। 
एते रक्षोमृगाक्षोगतलुलितिमरस्क्षोभसंरम्भर्ला 
वाताः पातालकुक्षिस्थितमपि सिलं तस्स्षणाद्क्षयन्ति || २९ | 

भीरेवरासदेव्रानाम् । 
3853 

आध्मातोद्धतदाववह्धिषुहदः कीर्णोष्णरेणुर्करः 
सतप्ताध्वगमुक्तखेदविषमश्चासोष्मसंवादिनः | 
तुष्णातोजगरायतास्यकुहरक्िप्भरवेश्नोत्कटा 
भरभङ्खेरेव तर्जयन्ति पवना दग्धस्थलीकज्जकैः || ३०. || 

क्षमन्द्रस्य । 

अध म्रीष्मपयिकः। 
8854 

सवोदारूभि दग्धवीरधि सदा सारङ्गबद्धक्रुधि 
स्ामक्ष्मारुहि मन्दमुन्मधुलिरि स्वच्छन्दकुन्दद्रहि | 
शुष्यस्लोतसि तप्रभुरिरजसि ज्वालायमानाणेसि 
ज्ये मापि खराकंतेजसि कथं पान्थ त्रनस््ीवसि |३१।| 

8855 
मरी्मोभ्मश्ञोष दुष्यत्यसि बकभये द्वान्तपादीनभाजि 
प्रायः पदङ्कैकमात्रं गतवति सरसि स्वल्पतोवे लुडित्वा | 
कृता कृत्वा जलारद्रीकृतमुरसि जरत्कपैटाधर प्रपायां 
तोयं जग्ध्वापि पान्थः पथि वहति दहा हेति कुवेनिपिपाखः।|३२९॥| 

83856 
वाताकीणविद्चीणवीरणतृणभ्रेणीन्चणत्कारिणि 
ग्रीष्मे सोष्मणि चण्डसयैकिरणप्रक्राथ्यमानाम्भसि। 



५८४ शाङ्कपरपदतिः 

चित्तारोपितकामिनीमुखश्चशोज्योर्ख्ञाहतङ्गान्तयो | 
मध्याह्नेपि इखं प्रयान्ति पथिकाः स्वं देरामुर्कण्ठिताः || ३३ || 

8851 
भ्राम्य्चीत्कार चक्रभमभरितघदीयन्तचक्रप्रमृक्त- 
सोतःपूणेप्रणाीपथसरणिरिरासारिसीस्कारि वारि । 
कैपं पान्थाः प्रकामं सितमणिम॒सलाकारविस्फारधारं 
विक्षिप्रक्षण्णमक्ताकणनिकरनिभासारपातं पिबन्ति || ३४ || 

बाणमदृस्येते । 

अथ प्रपापालिका । 
8858 

अङ्कःल्यग्रनिरो षतस्तनुतरां धारामियं कुवेती 
ककैया न परं पयो निपुणिका दातुं प्रपाप(लिका | 
विशिष्टा ङ्लिना करेण दशानापीडं शनैः पान्थ हे 
निष्पन्दोप्वविलो चनस्त्वमपि हा जानासि पातुं पयः || ३९॥ 

कस्यापि । 
` 3859 

दुरादेव कृतोञ्जरलिन तु पुनः पानीयपानेचिते 
रूपालोकनकौतुकासचकिती मूधो न शान्त्या तृषः | 
रोमाश्चोपि निरन्तरं प्रकटितः प्रीव्या म शैत्यादपा- 
मक्षुण्णो विधिरप्वगेन विहितो वीक्ष्य प्रपापाकिकाम्||३६॥। 

नाणमवृस्य । 
3860 

गन्तं सत्वरमीहसे यदि पुन्यो लोरवेणीरतां 
द्रष्टं वा स्वकुटुम्बिनीमनुदिनं कान्तां समुत्कण्ठसे | 
तत्तष्यन्नपि मुग्धमन्थर चलन्नेत्रान्तरुद्धाध्वगा- 
मेतां दूरत एव हे परिहर भ्रातः परपापाकिकाम् | ३७ ॥ 

कस्यापि । 
8861 

मध्याद्भितिखरे निदाघसमये तापो घनो वतैते 

शीते कुञ्जवटे चिचिन्रविटपे भोः पान्थ विन्नम्यताम् | 
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एकाकी च भवानहं च तरुणी दयुन्या प्रपा वकते 
ठज्जामि ब्रुवती स्वयं तु चतुरो जानासि कालोधितम् | ३८ || 

| कस्यापि। 
~~--------------- ---~--~--~-----~ 

अथ वपास्वभावाख्यानम् ॥ ५२५ ॥ 
8862 

रीतलादिव सं्रस्तं प्रातूषरेण्यान्नमस्रतः | 
नभो बभार नीरन्ध्रं जीमृतक्तुठकम्बलम् || ९॥ 

सवदासस्य। 
3863 

अस्थिरमनेकरागं गुणरहितं नित्यदुष्प्रापम् | 
प्रावृषि इरेन्द्रचापं विभाव्यते युव्रतिचित्तमिव |} २॥| 

दाक्रत्रद्धः। 

38684 

स्फरन्तः पिङ्गलाभासो धरण्यामिन्द्रगोपकाः | 
सरक्ताः पान्थपलीनां जीत्रा इत चकासिरे || ३ || 

| कस्य्रापि। 
83865 

आक्रण्ये स्मरयौवराज्यपटहं जीमूत धीरध्वनिं 
न॒स्यत्केकिकुदुम्बकस्य दधतं मन्द्रां मृदङ्क्रियाम् | 
उन्मीलन्नवनीलकन्दलदलग्याजेन रोमान्िता 
दर्षणेव समुच्छ्रितान्वसुमती दभ्रे शिटीन्प्रध्वरजान् ॥ ‹ || 

जिविक्रमनद्रष्य) 
3866 

नन्दयति कस्य न मनथपकैवेनधूकिधूसरच्छवैः | 
आक्रम्य पुञचक्रैरिव मलिनीकृतमम्बरे जलदैः || ^ || 

386षर 
मरिनिहूतमुग्धुमरयानैर्दिरो मणिना वने 

 रचिररुतैः दयामा भूमिनवोहनकम्दकेः | 



शाङःपरपद्धतिः 

सुर्तखभगो नृनं कालः स एव समागतो 
मरणश्रणा यस्मिन्नेते भवन्ति वियोगिनः || £ ॥ 

विञ्जका्याः। 
3868 , 

बचेण तरिजगत्पतेबेरिपोरच्छिन्नपक्षाः पुरा 
ये भीता निममन्जुरन्धिजठरे ते लुनपक्षान्गिरीन् | 
आग्धास्य ब्रणदुःखजां शमयितुं तेषामुदमष्यथा- 
मुत्तस्थयुजलदच्छकेन जलधेरूढाम्भसः पतवेताः || ७ ॥ 

सृक्तिसहस्रान् । 
8869 

क्षपाः क्षामीकृत्य प्रसभमपहत्याम्बु सरितां 

परताप्योर्वी कृत्लां तरुगहनमुच्छोष्य सकलम् | 
क्रे संप्रतयुष्णांश्ुगेत इति तदन्वेषणपरा- 
स्तडद्ीपालेका रिश्च दिशि चरन्तीह जलदाः | ८ || 

पाणिनेः । 
3810 

दिशां हाराकाराः रामितदरामभारा अपि मुनेः 
सस्चीसंचाराः कतमदविकाराथ शिलिनाम् | 
ई ताध्वव्यापारास्तुहिनकणसारा विरदिणी- 
मनःकीणाङ्काराः किरति जरघारा जरुधरः | ९ ॥ 

क्रस्यापि। 
3841 

मन्दं मुद्धितपांसव्रः परिपतज्ज्ञाकारिश्चञ्ज्रामस- 
किगध्वस्तक्तुटीरकासनिपतच्छिद्रषु ठब्धान्तराः | 
कमव्यग्रकु दुम्बिनीक् चभरभ्रस्वेदभेदस्छिदः 
प्रारम्भे मदयन्ति कन्दलदलोह्ासाः पयोबिन्दवः || ९० || 

कस्यापि । 
3812 

किनिन्मुद्भितपांसवः शिखिकुङैरुखण्ठमालोकिता 
जीणाव्रासरुदश्रद्रगहिनीन्धासानिरजजराः । 
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। 

एते ते निपतन्ति नृतनघनासानृडुरारम्भिणो 
विच्छायीकृतविप्रयुक्तवनितावकेन्दो बिन्दवः || ९९१ ॥ 

8873 | 
मेघटेविः स्तनितश्भगं वीक्ष्य खं स्तिदन्तैः 
कृट्वा भित्तीरुपरि सदनं चामदै्छादयित्वा | 
कुरेस्तां मृगमदरतेभूमिमारिप्य देति 
सरे चमेण्युरतसि दयिताबाहरूढ ः पुिन्दः || १२ |] 

3874 
रटतु जलधरः पतन्तु धाराः 
स्फुरतु तडिन्मरूतोपि वान्तु काले | 
इयमुरसि महौषधीव कान्ता 
निखिलभयप्रतिघातिनी स्थिता मे || ९३ ॥ 

कैषामप्येते । 
385 

उच्चिद्रकन्दरदलान्तरलायमान- 

गुच्चन्मदान्धमधुपे नवमेघकाले | 
स्वप्नेपि यः प्रवसति प्रविहाय कान्तां 

तस्मै विषाणरहिताय नमो वृषाय ॥ ९५ | 
राहुरक्रस्य । 

8876 
काले नीलबलठाहके सताडिति प्रीतिप्रदे बरहिणा- 
माध्यं कथयामि वः शृणुत भो यद्ृत्तमत्मददे | 
सौभाग्यभ्ययशङ्खयैकश्चयने कान्तप्रियाभ्यामहो 
मानिभ्यां बत रात्रिमेव सकलां ची प्रवासित्रतम्।। ९९५॥ 

करस्यापि। 

अथ दौलकेलिः | 
8877 

सौन्द येमिन्दी वरलोचनानां 
दोगा दोला यदललास । 
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यदि प्रसादाक्चभते कवित्वं | 
जानाति तद्णेयितुं मनोमुः ॥ ९६ ॥ 

8878 
प्रसाये पादौ विहितस्थितीनां ‰ 
दोलासु लोलांश्ुकपह्लवानाम् । 
मनोरथानामपि यच्च गम्यं 

तदृ्टमापुः सुदृशां युवानः || ९७ ॥ 

` 3879 
उन्नम्य दुर मुहुरानमन्त्यः 

कान्ताः स्थीभूतनितम्बविम्ब(ः । 
दोलाविलासेन नितश्रमतस्वा- 
सरकषेमापुः पुरुषायितेषु | १८ ॥ 

विल्दणस्थे ता । 
3880 

प्रत्यासन्नसखीकराम्बुजयुगप्रङोकितां प्रद्धिका- 
मारुद्येयमुदस्तहारलतिका भ्यावृत्ततुङ्गस्तनी । 
दृष्टदृष्टमुखी गतागतवद्ादालोलमानांशुका 
तन्वङ्खी गगने करोति पुरतः शातहूदं विभ्रमम् || १९ ॥ 

( नाथकुमारस्य । 

अथ वषावायवः । 

3881 

धाराषीौतं धुनानाः शशधरधवलं केसरं केतकीनां 
कैलासे किंनरीणां चलदलकलतालास्यरीलां इधानाः | 
आमुलं मानिनीनां मनसि च विहितं मानमुन्मुलयन्तो 
वान्त्येते वारिवाह व्यतिकरशिशिराः प्रावुषेण्याः समीराः ॥ २०॥। 

कस्यापि । 
3882 

एते ते दुरतिक्रमक्रमभिलदर्मोर्मिमम॑च्छिदः 
कादम्बेन रजोभरेण ककुभो रुन्धन्ति इञक्षानिराः । 
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-गाढारम्भनिगृढनीरदरषटासंघट़नीरीभव- 
क, क ५ 

व्यीमक्राडकटाहपातुकपयोवेणीकणम्राहिणः | २९ | 
कुष्णपिंह्धस्य । 

अथ वषोपयिकः । 
3888 

गजे वा वषे वा मेष मुत्च वाश्चनितोमरन् | 
गणयन्ति न रीतीष्णं बह्यभाभिमुखा जनाः || २२॥ 

कस्यापि। 
3884 

उपरि पयेोधरमाला दूरे बाला किमेतदापतितम् । 
हिमवति दिव्योषधय्रः कोपाविष्टः फणी शिरसि ॥ २२३ | 

श्रमो नदेवस्य । 
3885 

किं गतेन यदि सान जीवति 

प्राणिति प्रियतमा तथापि किम् | 
इत्युरीक्ष्य नवमेषमाकिकां 

न प्रयाति पथिकः स्वमन्दिरम् | २४ 
भटेहरः। 

8886 

उपरि घनं घनपटलं तियैग्गिरयोपि नर्वितमयुराः | 
क्षितिरपि कन्दलधवला दृष्टि पथिकः क्र पातयतु || २९५ ॥ 

कस्थापि। 
3884 

बर्ही रौति बका रटन्ति तडितो भ्राम्यन्स्यतिव्याकुला 
विक्रोरान्ति घनाघना्च विलपद्युचैवेलाकावलिः | 
भात्मानं मरतः क्षिपन्ति सजिलासार; पतत्यम्रतो 
मुक्त्वा प्रावृषि साहसेकरसिके याति प्रियामध्वगे || २६ ॥ 

कस्यापि। 
3888 

नत्यचन्द्रकरिणि कणन्मधुलिहि रयामायमानक्षिती 
पीरभ्वानपयोम्चि प्रविरसस्तौदामिनीरामनि | 



५५९ 
|) 
@ ` वाङ्खःषरपदनतिः 

पाराम्भःकणवाहि रीतमरकि प्राणान्पयो दागमे 

हा हा हास्यति मुग्धिक( नववपूरिव्यध्वगः क्रन्दति || २७ ॥ 
कस्यापि । 

3889 

श्रुत्वा बालमृगाविलौलनयना दाष्दं घनाना पुरा 
भ्या वक्षति संद्तापि निविडं भूयः समालिङ्गति | 
या व्रक्रादपहत्य गोपितवती कण्डे ममेवाननं 
सा द्रह्ष्यस्यपुना कथंनु व्रिरहे बाला पयोदावकीम् ||२८॥। 

दुगसेनस्य । 

2 

8890 
रसति तरुणीकेशारयामे पयोभूति निभरं 
स्फुरति चपले वार वार् क्षणद्युति्तेजसि । 
उपगुरुजनं मन्ये देन्यात्पराङ्गुखदप्रया 

निभृतनिभूतं मन्दोच्छासं तया बत रुद्यते || २९ | 
जीवनागस्य । 

3891 

रात्रौ वारिभरारसाम्बुदरवोदधिपरेन जाताश्रुणा 
पान्थेनात्मवरियोगदुःखपिजुनं गीतं तथोत्कण्ठया | 
आस्तां जीवितहारिणः प्रवसनारठापस्य संकीतेनं 
मानस्यापि जलच्चरिः सरभसं रोकेन दत्तो यथा|| ३० ॥ 

कस्यापि। 
3892 

निशीथे ठीनानां ञ्गिति तडितां वीह््य विषयं 
घनानामाभोगं रसिकपथिकेनोन्मुखद्रा | 
न॒ गीतं सोककरण्ठं न च रुदितमुत्कण्डतरलं 
न मुक्ता निःश्वासा स्फुटदनुमतंकरिं नु हदयम् || ३९१॥ 

कस्यापि । 
3893 

मरामेस्मिन्पथिकाय पान्थ व्रसतिर्नैवाधुना दीयते 
र(त्रतत्र विवाहमण्डपतले पान्थः प्रुप्ो यवा | 
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तेनोद्धीय खलेन गजंति षने स्मृस्प्रा प्रियां तक्कृतं 
येनाद्यापि कर द्दण्डपतनारङ्कखी जनस्तिढति ॥ ३२ ॥ 

कस्यापि। 
3894 

भ्रातः पान्थ प्रसीद प्रतिविरम समत्छज्य बासामकाण्डे 
गन्तुं बाष्पाम्नुपूरष्रुतनयनमुखी प्रेयसीं ते न युक्तम् | 

वृत्तं ्रामेतिकष्टं यदिह गुहपतेः प्रोषितस्य प्रियाया 
मुक्ताक्रन्दास्त्वमेतान्सकिलवितरणे निगेतान्पदय बन्धून् ॥ ३३ | 

रङ्कस्य । 
3895 ष 

भद्रा म्रामके तवं वससि परिचयस्तोक्ति जानासि बात्तौ- 
मस्मिन्नघ्वन्यजाया जलररसितोत्का न कानिद्विपन्ना | 
इत्थं पान्थः प्रवासाव्रधिदिनविगमापायशङ्ी प्रियायाः 

पृच्छन्वृत्तान्तमारास्स्थितनिजमवनोप्याकुले न प्रयाति | ३४। 
नामस्य | 

अयथ पयिककामिनी | 

3896 
दृ्टपूवेमस्माभियदेवं द्रयतेधुना | 

रेष त्रिषधरैः पीतं मुताः पथिकाङ्गनाः २९ ॥ 
करस्यापि। 

अ 

) 4 
द) ॥ 

8389 गर 
दिशिरसीकरवाहिनि मारते 

चरति रीतभयादिव सत्वरः | 

मनसिजः प्रविवेद्रा वियोगिनी- 

हदयमाहितदोकहताशनम् || ३६ ॥ 
करमाररासस्य । 

3898 

विरम घनाः क्रं वो वृष्ट्या मुपेव त्रिखष्टया 
त्रजत ककभं कामप्यन्यां मनोरचिरामितः | 
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न तदिह वनं नासो मार्गो न तच धरातलं 

विरह गलितैस्तन्व्या नो यच्छतं नयनाम्बुभिः || ३७ ॥ 
कस्यापि । 

3899 2 

प्रसरदलकाकीर्णे कर्णे न केकिरुतं श्रुतं 
श्रसितविनजितो वातो प्रातो न वा कुटजोत्कटः | 
न च परिचितासा वा संपर्स्नुताश्रुगि लोचने 
तदपि किमपि प्रावरृट्रयामा दुनोति वियोगिनीम् ॥ ३८ | 

कस्यापि 
3900 

मेधेर््योम नव।म्बुभिवैषुमती वियदछताभिर्दिशो 
पारामिभेगनं वनानि कुटजैः पुरेवता निश्रगाः | 
एकां घातयितुं वियोगविधुरां दीनां वराकीं खियं 
प्रावृट्काल हताश्च बणेय कृतं मिभ्या किमाडम्बरम् ||३९॥ 

विञ्जकायुः। 
3901 

बाता वान्तु कदम्बरेणुशावला नृस्यन्तु सपेदिषः 
सोर्साहा नवव्रारिभारगुरतो मुन्चन्तु नादं घनाः | 
मम्रां कान्तवियोगद्योकजलघौ मां वीक्ष्य दीनाननां 
विद्युति स्फ़रसि त्वमप्यकरूणे लीतवे समाने सति || ४०॥ 

विद्यापंतः | 
-----~ 

अथ रारस्स्रभावास्यानम् ॥ १२६ ॥ 
3902 

भथ प्रसन्नेन्दुमुखी सिताम्बरा 
समाययावुत्पलपन्रलोचना | 
सपङ्कजा श्रीरित्र गां निषेवितुं 
सहंसबालव्यजना रारदधूः ॥ १, ॥ 

महामनुष्यस्य । 
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3903 

द दोयन्ति दरारनद्यः पुलिनानि रानैः दानैः | 

नवसंगमसव्रीडजघनानीव योषितः ॥ २ ॥ ^ 
भगवतो व्यासस्य । 

3904 

न तञ्जरं यन्न खुचार्पङ्जं 

न पडुजं तद्यदलीनषटरदम् । 
न षटरुरोसौ न जुगुञ्ज यः कलं 
न गुञ्जितं तन्न जहार यन्मनः |] ३ | 

भटेस्वामिनः। 
3905 

एकेन चुल्केनान्धिर्निपीतः कुम्भयोनिना । 
तस्योदयेतः कालष्यं त्यजन्त्यापो भयादिव | * | 

 क्रस्यापि 
3906 

काराः क्षीरनिकारा दधिवरवरणीनि सप्रपणोनि। 

नवनीतनिभश्न्द्रः दारदि च तक्रप्रभा ज्योत्ल्ञा || ९॥ 
गण्डगोपालस्य। 

3901 

तीक्ष्णं रर्विंस्तपति नीच इवाचिराद्यः 

चङ्ग रुरुस्त्यजति मित्रमिवाकृतज्ञः | 

तोयं प्रसीदति मुनेरिव धमेचिन्ता 
कामी दरिद्र इव दोषमुपेति पड: || £ ॥ 

भासस्य । 
3908 

¶ खुभ्वा निकायाः सरभसङरतायाससन्नथयाङ्ग 
प्रोदतासद्यतष्णो मधुमदविरती हम्येप्रठे विबुद्धः | 
संभोगङ्कान्तकान्ताशिथिरभजरुतावजितं गगैरीतो 

ज्योत्ल्ञामिन्नाच्छधारः न पिबति सलिलं शारदं मन्दभाग्यः ॥७॥। 

भदेदरेः। 
7 
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8909 
इयमिदमव्यन्तसमं नीचे प्रभविष्णुता शरचेयम् । 
्षतरेभ्यः प्राप्य फलं खलेषु निन्िप्यते यस्याम् ।। ८ || 

जयगुषस्य | 
8910 

चेतः कषेन्ति सप्च्छदक खमरसासारसौरभ्यलुभ्य- 
द्रद्गीसंगीतभद्गेश्रुतिखभगदिश्ो वासराः शारदीनाः | 
किं च व्याकोशपङ्करुहमधुरमुखीं संचर चन्चरीक- 
अ्णीवेणीसनाथां रमयति तरुणः पद्धिनीमंद्युमारी | ९ ॥ 

श्रतधरस्य। 
3911 

अथोपगूढे शारदा दाशाद 
वारद्ययो शान्ततडित्कटान्ता | 
कासां न सौभागयगुणोङ्गनानां 
नष्टः परिभरष्टपयोधराणाम् ॥ ९० ॥ 

कस्यापि । 

अथ भ्रमरीक्रोडा | 

3912 ` 

चेलान्चलेन चलहारलताप्रकाण्डे- 
वेणीगुणेन च बलाद यीकृतेन | 

हेठाहितभ्रमरकभममण्डरीभिः 
पत्र्रयं रचयतीव चिरं नतभ्रूः || ९९ ॥ 

कस्यापि । 
3913 

भ्रमादखकीरणं भ्रमरीषु किंचि- 
चेराज्चले चञ्चललेचनानाम् | 
कुचौ कदाचिज्नधनं युवानो 
विलोक्य साफल्यमवापुरल्णाम् ॥ ९२ ॥ 
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3914 
परिभ्रमन्व्या भमरीविनेदे 
निततम्बनिस्बादिगलहृक्रलम् | 

विलोक्य कस्याथ्न कोमलाङ्गयाः 
पुंभावमन्याः द्रो ववाञ्छः || ९३ ॥ 

गुणाकरस्येला 1 

अथ रारद्रायवः | 

3915 

लान्ति रात्रो रतिङ्कान्तकामिनीडहदोनिराः । 
ललनाजोरकपमिह् मह्धिक।मोदवासिताः ॥ ९४ || 

करस्यापि। 
3916 

तरान्ति कहुरखभगाः सप्रच्छदखुगन्धयः | 

घाता नवरतग्लनवधूगमनमन्थराः || १९ || 
वाल्मीक्रिननः। 

अथ रारत्पधिकः | 
391 

पटानुषड्धः पथि विस्मरन्तः 

कथावशोषे च पयोदवृन्दे | 
मार्गेषु चन्द्रातपपिच्छिलेषु 
पदे पदे चस्खलुरध्वनीनाः || ९६ || 

अभिनन्द्य । 
3915 

इह निचुलनिकुञ्ते वंशासंभारभानि 
स्वपिषि यदि मुहूत परयसि क्षेत्रमेतत् | 
इति पथिकमकस्मान्मागे एवोपविष्टं 

वदति तरुणकान्तं गोपिका साङ्गभङ्गम् || ९७ | 
कस्यापि । 
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अथ हेमन्तस्वभावाख्यानम् ।॥ १२७ ॥। 
8919 

हिमधवलदन्तकेरा मन्दद्युतितारका बृहत्तिमिरा | > 
दिगुणीभूता रजनी वृद्धेव द्रनिः दानयति || ९ || 

बीजकस्य। 
3920 

दुकहरितयवानां सीभि नीहारभासः 

सपदि विगतनिद्राः क्रौन्चकान्ताः क्षपान्ते | 
विदधति कमनीयं क्राणमुद्यत्ककारं 
सरलितगलनालं जजराः स्फाररेफम् | २॥ 

कस्यापि । 
3921 

वेपन्ते कपये भृशं कृतजडं गोजाविकं म्लायति 
श्वा चुषटीकुहरोदरं क्षणमपि प्रातं च नेवोज्छति | 
रीतार्तिव्यसनातुरः पुनरयं दीना जनः कुमेव- 
रस्वान्यङ्गानि इारीर एव हि निजे निह्वोतुमाकाङ्ति || २।| 

लक्ष्मीधरस्य । 
8922 

लघुनि तुणकर ठीरे क्षेजकोणे यवानां 
नवकरठमपलालखस्तरे सोपधाने । 
परिहरति स॒षुप्रं हारिकदन्द्मारा- 
त्कुचकल दामहेष्माबद्धरेखस्तुषारः ॥ ४ ॥ 

कमलायुधस्य। 
3928 

हे हेमन्त स्मरिष्यामि व्वय्यवीते गुणद्वयम् । 
अयलरीतलं वारि निहा च इरतक्षमा | ९ ॥ 

कस्यापि । 
3924 

भोद्यस्मोढारविन्दद्ुतिमृति विदलल्कुन्दमा्द्िरेफे 
काके प्राजेयवातप्रचलविकसितोशममन्दारदान्चि | 
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येषां नो कण्डलमरा क्षणमपि तुहिनक्षोददक्षा मृगाक्षी 
तेषामायामियामा यमसदनसमा यामिनी याति युनाम् || ६ ॥ 

कस्यापि । 
3925 

परारेयहीलशिरिरानिलसंप्रयोगः 
परोत्फुलकुन्दमकरन्दहतालिवन्दः | 
कालोयमापतति कु ङ् मपङ्कपिङ्ग- 

प्रतत ङ्गरम्यरमणीकुचसङ्गयोग्यः | ७ || 
भोहरस्य । 

अथ कन्दुकक्रोडा। 
8926 

चज्च्छोलाज्वलानि प्रतिस्ररणि चरव्यस्तवैणीनि बाहो- 
विक्षिपाहक्षिणस्य प्रचरितवलयस्फारकोलाहलानि । 
श्वासत्रुटयद्वचांसि द्रूतमितरकरोत््ेपलोलालकानि 
सस्तसच्नि प्रमोदं दधति मृगदृशां कन्दुकक्रीडितानि॥ < || 

राजरैखरस्य | 
892१ 

पयेधराकारधरो हि कन्दुकः 
करेण रोषादिव ताड्यते मुहः । 
इतीव नेज्ाकृतिभीतमुत्ल 

तस्याः प्रसादाय पपात पादयोः | ९ | 
कालिरासस्य । 

3928 

वक्रश्रीजितलन्नितेन्दुमाणिनं कृखा करे कन्दुकं 

क्रीडाकौतुकमिश्रमावमनया तियेग्वहन्त्याननम् । 

भृङ्गारम्रहकृष्णकेतकदलस्पधोवतीनां दां 
दीर्वीपाङ्कतरगणेकखहदां कोप्येष पात्रीक्रतः || ९० ||. 

राजरोखरस्य। 
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3929 
अमन्दमभिनूपुरक्रणनचारुचारक्रमं 
सणज्क्णितमेखलस्खलिततारहारच्छटम् | 
इदे तरलकट्ण(वरिविशेषवा चारितं | ^ 
मनो हरति खुभरुव्रः किमपि कन्दुकक्रीडितम् || १९ 

कस्या 

अथ हेमन्तवायवः | 
8980 

हणी सी मन्तमुद्रां सपदि तरलयन्कीरकान्ताकु चान्तः - 
स्वच्छन्दसस्तवखाज्चलचपरतया लोलयन्हारब्टीम् । 
प्रालियावासप्रथ्वीधरद्धिखरचलचारुवारिप्रवाद- 

प्रप्षोभप्रातिभश्रीः प्रसरति परितो हैमनो गन्धवाहः || ९२ 
कस्यापि । 

अथ हेमन्तपधथिकः | 

8981 
हे पान्थ प्रियविप्रयोगहतभुग्ञ्वालानभिज्ञोसि किं 

क्रि ता नास्ति तत्र प्रिया गतघुणः किंवा विहीनो विया | 

येनास्मिन्नवकुङ्कमारुणरनिष्यास ङ्ग पमचिते 
करन्दानन्दितमत्तषटुदकुले काले गृहान्निगेतः ॥ ९१२ | 

कस्यापि। 
3932 

आहतोपि सहायरे मीच्युक्स्वा विमुक्तनिद्रोपि | 
गन्तुमना भपि पथिकः संकोचं नैव दिधिलयति | ९५॥| 

भवाः | 
8933 

उीतार्तप्रसरद्धाकलपदन्यातैः समत्कम्पिभिः 
पान्येर्मिर्यतच्छगो पननददण्टारतैः सूचिताः | 

प्राप्यन्ते हिमपीडितानि निभतपरोद्राहधमा षन- 

स्तोकालक्ष्यकु्टीरकाः कथमपि प्राप्रा गिरिमामकाः | ९९॥। 
"भीभो नदेष्रस्य। 
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8984 
अन्योन्याहतिदन्तनादमुखरं प्रं मुखं कुर्वता 
नेत्रे साश्रुकणे निमील्य पुलकनव्यासद्धिः कण्डुयता | 
हा ह! हेति खनिषुरं विवदता बादू प्रसार्य क्षणं 
पुण्यात्निः पथिकेन पीयत इव ज्वालहितरमश्रुणा || १६ || 

षाणगरहस्य। 

अथ शिरिरस्वभावाख्यानम् ॥ १२८ ॥ 
3935 

अंशुकमिव दरीतभयास्संस्त्यानस्वच्छलेन दिमवल्यम् | 
अम्भोभिरपि गृहोतं परयत रिरिरस्य माहात्म्यम् || ९ || 

भमृतवधनस्य। 
3986 

बह्वः शक्तिजेलमिव गता ददोनाहयहवृत्ते- 
्भित्योहन्धे नवमरुबके वतेते पप्पकायेम् | 
उीतत्रासं ददिव रवियाति सिन्धोः कृदानं 

सीतैर्भता इव च दिवसाः सांप्रतं संकचन्ति || २॥| 
राजरोखरस्य। 

398१ 

प्रावरणैर द्ग रिमगहेः स्तनतटे दयितानाम् | 
संतभितमाद्यानां निपतति शीतं दरिद्रेषु | ३॥। 

कस्यापि | 
3988 

कारणोत्पन्नकोपोपि सप्रतं प्रमदाजनः | 

निशि शीतापदेशेन गाहमालिङ्ति रियम् ॥ * || । 

| 
महामनष्यस्य। / 

8989 
लेनोत्ङुपयोधराः परिलसत्संपृणेचन्द्रानना 

कान्ता नैव गृहे गहं न च ढं जात्यंन कारमीरनम् | 

ताम्बर नवतरिका नवपटी तैर न गन्पाविङं 

सद्यः पाचितसारैका न वरकाः शीतं कथं गम्यते || ९ ॥ 
ग्वेताम्बरभीचन्द्रस्य। 



काङ्परपद्धतिः 

8940 
दारं गृहस्य पिहितं शयनस्य पाश्च 
वद्धिज्वेरस्युपरि तुलपटो गरीयान् | 
अङ्गानुकुलमनुरागवशां कलत्र 
मिस्थं करोति किमसौ स्वपतस्तुषारः || ६ ॥ 

क्रस्यापि 
3941 

चुल्दीसीमनि गोरसाद्रेमश्नं भुक्त्वा परीत्याभके- 
रभ्याशे खक षीक्षु्रन्तरनिनदं हषौस्स माकणेयन् । 
देते संहतगोगणोष्मणि गृहै सस्ताम्बरां गेहिनी- 
मालिङ्गयागणयन्निदाखु तहिनं प्रोडामरः पामर | 1 | | 

कस्या 

अथ दृङीलनक्रीडा । 
3942 

नेतस्याः प्रसुतिद्येन सरले शक्ये पिधातुं इरौ 
सवेत्रैव विलोक्यते मुख श शिज्योस्स्नावितानैरियम् ॥ 
इत्थं बालतया सलीभिरस हृदुमरनाकेरिषु 
व्याषिद्धा रजनीमुखं च नयने स्वे गहते कन्यका | ॥ < ॥ 

कस्य पि । 

8948 
न पाणिप्रच्छाद्यं नयनयुगमत्यायतमिदं 
नितम्बस्वौदायोत्वरितगतियेगेप्यसुलमः | 
अतिस्वल्पौ पाणी स्तनभरनिरोधान्न मिलितौ ' 
निमीलक्रीडायां कलुषयसि मुग्धे किमिति नः। 

कर्द 

।९॥। 

अथ शिरिरवायवः | 
3944 

केशानाकुलयन्दु्लौ मुकुलयन्वासो बरादान्िप- 
न्रातन्वन्पलकोद्मं प्रकट यन्नवेगक्म्पं गतेः | 
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वारं वारमुदारसीककृतरतरैदेन्तच्छद्ं पीडय- 
न्प्रायः शैदिर एष संप्रति मरत्कान्तासु कान्तायते || ९०॥। 

कस्यापि। 

3945 

चुम्बन्तो गण्डभित्तीरलकवति मुखे सीरृतान्यादधाना 
वक्षःखत्कञ्चृकेषु स्तनभरपुलकोदधेदमापादयन्तः | 
ऊरूनाकम्पयन्तः पृथुजघनतटात्लंसयन्तो शुकानि 
व्यक्तं कान्ताजनानां विटचरितमृतः शेशिरा वान्ति वाताः }} ९९१ ॥| 

कस्यापि । 

अथ रिरिरपयिकः | 
। 8946 

पुण्याग्रौ पुणेवाञ्छः प्रथममगणितश्नोषदोषः प्रदोषे 
पान्थः खु्वा यथेच्छं तदनु तनुतणे धामनि मामदेग्याः | 

उत्कम्पी कपेटार्धे जरति परिजडे छिद्रिगि च्छि्ननिद्र 

वाते वाति प्रकामं हिमक्रणिनि कणत्कोणतः कोणमेति ||९२॥ 
चाणमहस्य । 

394 
9 क संविष्टो प्रामदेव्याः कुटघटितकुदीक्रुद्यकोणेकददे 
सीते संवाति वायौ दहिमकणिनि रणदन्तपङ्धिद्रियामः | 
पान्थः कन्थां निशीये परिकुधथितजरत्तन्तुसंतानगुवीं 
गरीवापादाग्रजानुम्रहणचट चटत्कपंटं प्रावृणोति |} ९३ || 

मयुरस्य । 
3948 

भारात्कारीषवहर्विरचितशतृणसस्तरान्तार्निषण्णेः 
संरीणैग्रन्थिकन्थाविवरवदावि शच्छीतवातामिभूतेः | 
नीताः कृच्छ्रेण पान्धेः चमिरिव निविडं जानुसंकोचक्न्नै- 

रन्तदवौर दुःखदिगुणतरकृतायामयामाखियामाः || ९४ ॥| 
कस्यापि । 
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अथ संमिश्राख्यानम् ।॥ २२३९ ॥ 

3849 
यो न दीवसितापाङ्विलासललितभुवः | 
प्रियामुखस्य वश्गस्तस्मे नृपराते नमः | ९ ॥ 

कस्यापि । 

8950 
कुचावालोक्य तन्व्याः शिरः कम्पयते युका | 

तयोरन्तरनिमेमरां दृ्टिमुत्पाटयन्निव |} २॥ 
कस्यापि । 

3951 
मत्तेभक्ुम्भपरिणाहिनि कुङ्मा््र 
काम्तापयोधर युगे रतिखेदखिन्नः | 
वक्षो निधाय भुजपञ्तर मध्यवर्ती 
धन्यः क्षपां क्षपयति क्षणलन्धनिद्रः || ३ | 

कस्यापि ) 

8952 

कर्णै तालदलं तनौ मलयजं कपुरवासोद्ुके 
चुके गुम्फितकरेतकीदलभरः कण्ठे नवेकावरी | 
वासः श्रीवनवाससीमनि वचभ्रीः सत्कवेरुक्तयो 
वक्रे नागरखण्डमस्तु पुरतः प्रेमाकुलाः कुन्तलाः || ४ | 

कस्यापि । 

8858 

मधु च विकसितोत्पलावतंसं 
शाशिकर पल्लवितं च हम्येपृष्ठम् । 
मदनजनितविभ्रमा च कान्ता 
फलमिदमथवतां विभूतयोन्याः | ५ ॥ 

मष्टेमेण्टेस्य । 
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3954 
भ्र चातुयोत्कुन्चितान्ताः कटाक्षाः 
लिग्धा हाता ठभ्नितान्ताथ् हासाः | 
रीलामन्दं प्रस्थितं च स्थितं च 
लीणामेतद्धूषणं चायुधं च | ६ | 

भदेहरेः ॥ 
3955 

अीतविदयर्धिगते शिले 
धनोजिते हारिणि यौवने च| 
सेव्या नितम्बास्तु विलासिनीनां 
तततस्तदथं धरणीधराणाम् ॥ ७ ॥ 

कस्यापि) 
3956 

यत्रोदारा दारास्तत्र न कान्तः स्वत्तः कान्तः | 
यत्र तु कान्तः कान्तस्तत्र न दारा गुणोदाराः || ८ || 

श्रीदिनक्रररेवानाम् । 

395१ 

अवचनं वचनं गृरुसंनिधा- 

वनवलोकनमेव विलोकनम् | 
अवयवावरणं हि यद॑शुक- 

४० ड्ध € ग् 
व्यतिकरेण तदङ्गसमपणम् || ९ || 

वामनस्वामिनः। 

3958 
ङ ॐ ४ 9 

अनुदिनमभ्यासदृढैः सोहुं दी्वापि दाक्यते विरहः | 

प्रस्यासन्नसमागममुद्रतोविव्रस्तु दुधिरहः | ९० ॥ 
कस्यापि । 

3959 
ग्रामोपद्ाल्यतटिनीतटमण्डपेस्मि- 

स्मा पान्थ मन्थरगते रजनीं नयस्व | 
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[> {क 

अस्मिन्निरीथविरहज्वरजागरूक- 

कोकाङ्नाकरुणकूजितकषशमसि ॥ ९१ || 
कस्यापि 

` 8960 

अयं न्ञिग्धदयामों य इह विहरत्यम्बुजवने 

विनिद्रे व्यागुश्चन्मधुप इति तं जल्पतु जनः । 
अहं इाङ्क पडकेरुहकुहर वासभ्यसनिनीं 
भियं भङ्गच्छद्या मुररिपुरुपेतो रमयितुम् | ९२ ॥ 

अथ वीररक्षनिदेराः ॥ १४०॥ 
3961 

मतषिण्डानृणकरो यराःक्रयमदापणः | 
खरा ङ्गनास्वयंग्रह्नि रम्यः कालोयमागतः || ९ || 

शाण्डिल्यस्य । 
3962 | 

प्रायेण करे दानं प्रायेण खुकरं तपः | 
प्राणानपेश्ची व्यापारः पुनर्वीरिस्य दुष्करः || २ | 

कस्यापि । 
3963 

भषत्रियस्योरसि क्षत्रं प्रषठे व्रह्म व्यवस्थितम् | 
तेन प्रष्ठ न दातव्यं प्ृ्ठदो ब्रह्महा भवेत् || २ || 

भगवतो व्यासस्य । 
3964 

मा अष्ट नैते निलिरा नीलोत्पलदलत्विषः | 

एते वीरावलोकिन्या रक्षस्या नयनविभमाः |} ° | 
कस्यापि । 

3965 

धृतधनुषि दौयेशालिनि हैखा न नमन्ति यत्तदाधर्यम् | 
रिपुसंज्ञकेषु गणना कैव वराकेषु ककेषु || ९ || 

माणमहस्य । 
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3966 
खङ्गास्त्टन्तु मत्तेभकुम्भक् टाडृहासिनः | 
एकदोदेण्डरेषोषि कः सहेत पराभवम् ॥ ६ ॥ 

कस्यापि। 
396 

जीवन्नेव मृतोसौ यस्य जनो वीक्ष्य वदनमन्योन्यम् | 
कृतमुखभङ्गो दुरात्करोति निर्दशामङ्गुल्या || ७ || ॥ @\ ॥ ५ 

ठामोद्रगप्तस्य । 
8968 

रविमणिरपि निधेष्टः पादैस्तिग्मदयुतेमेनाक्स्पर्टः | 
ज्वलतितरामिति को वा मन्युं सोहुं क्षमो मानी।॥ ८ ॥ 

इन्द्रसिहस्य । 
3969 

लोकः शुभरस्तिष्ठतु तावदन्यः 
पराङ्खाणां समरेषु पुंसाम् । 
पल्योपि तेषां न हिया मुखानि 
पुरः सखीनामिह ददोयन्ति || ९ ॥ 

3970 

हा तात तातेति स वेदनातेः 
क णन्हदन्मू्रकफानुलिपिः । 
वर मृतः किं भवने किमाजौं 
संदष्टदन्तच्छदभीमवक्लः | ९०|| 

89१1 
संमू संयुगसंप्रहरिः 
परयन्ति छप्तप्रतिबुद्धतुल्यम् । 
आ्मानमङ्केषु खराङ्गनानां 
मन्दाफिनीमारूतवीजिताङ्ाः ॥ ९९१ ॥ 

एते वघहमिदहिरस्य । 
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392 
यदि समरमपास्य नास्ति मृत्यो- 
भयमिति युक्तमितोन्यतः प्रयातुम् | 
अथ मरणमवदयमेव जन्तोः 
किमिति मुपा मलिनं यश्चः क्रियेत ॥ ९२ ॥ 

नारायणमदृस्य ! 
39473 

अन्तरैः स्तरैरपि संयताप्रचरणो मृखौविरामक्षणे 
स्वा षीनव्रणिताङ्कदाखरनिचितो रोमोदरमं वमयन् | 

भमनदल्यन्नितान्परभटानाधषयन्निष्ठरं 

धन्यो धाम जयभ्रियः प्रथुरणस्तम्भे पताकायते || ९३ 
धनि करस्य । 

89714 

वयस्याः क्रोष्टारः प्रतिश्णत बद्धोञ्लिरयं 
किमप्याकाडामः क्षरति न यथा वीरचरितम् | 

मृतानामस्माकं भवति परवदर्य वपुरिदं 

भवद्धिः कतेत्यं नहि नहि पराचीनचरणम् ॥ ९१५ || 
हम्मीरनरेन्द्रस्य। 

3945 

रक्तं नक्तंचरैवः पिवति वमति च मस्तकून्तः शाकन्तः 
क्रव्यं नव्यं गृहीत्वा प्रणदति मितो मत्तवेतालवालः | 

क्रीडत्यत्री डमस्मिनुधिरमधुवश्चात्पूतना नुतनाङ्गी 
योगिन्यो मांसभेदःप्रमुदितमनसः बुर शक्ति स्तुवन्ति || ९५९ || 

कं वीश्वरस्य । 
39476 र 

कोप्येष खण्डितशिरा विकसन्मृखभश्रीः 
प्रारब्धताण्डवविधिः खुरकामिनीभेः | 
आलोक्यते निजकराभिनयानुरूप- 
व्यापारितेक्षणनिवेदितसचवसारः | १६ |] 

वादीश्धरक्राग्चनस्य। 
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89गष 
परस्परेण क्षतयोः प्रहर्ना- 

रूक्रान्तवाय्वोः समकालमेव | 
भमव्यभावेपि कयोधिदासी- 
देकाप्सरःप्राथितयोर्िवादः | ९७ ॥ 

8978 
कथिद्विषत्खङ्खहतोत्तमाङ्खः 

सद्यो विमानम्रमुतामुपेव्य | 
वामाङ्गसंसक्तखुराङद्गनः स्वं 

नत्यत्कबन्धं समरे दददो || ९८ || 
कालिद।सस्येतौ । 

8979 
ते क्षत्रियाः कुण्डलिनो युवानः 

परस्पर सायकविक्षताङ्ाः | 

कुम्भेषु ठप्नाः उषुपुगैजानां 
कुचेषु लमा इव कामिनीनाम् | ९९ ॥ 

3980 
भूरेणुदिग्धा नवपारिजात- 
सजो रजोवासितबाहुमध्याः | 
गाहं शिवाभिः परिरभ्यमाणाः 
सुराद्धनाशिष्टमुजान्तरालाः | २० ॥ 

भगवतो व्यासस्थैतों । 

3981 
जन्मेन्दोरमले कुठे ग्यपदिशस्य्यापि धत्से गदां 
मां दुःशासनकोष्ण शोगितखराक्षीबं रिपुं भाषसे । 
द पौन्धो मधुकैटभदिषि हरावप्युद्धतं चेष्टसे 
मज्रासान्नृपश्ो विहाय समरं पद्धेधुना लीयसे | २९ ॥ 

नारायणमदृस्य । 
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8982 
हतेभिमन्यौ क्रुद्धेन तत्र पार्थेन संयुगे | 
अक्षोहिणीः समन हत्वा हतो राजा जयद्रथः || २२॥ 

8983 
लोहितायति चारिव्ये त्वरमाणो धनंजयः | 

पञ्चविशतिसाह साच्निजघान मह(रथान् ॥ २२३ | 
8984 * 

रथेभ्यो गजवानिभ्यः संग्रामे वीरसंकराः | 

पातिताः पात्यमानाश्च दृरयन्तेजुंनताडिताः || २४ | 
3985 

पर्णे शतसहस दवे पदातीनां नरोत्तमः । 
प्रजज्वाल रणे भीष्मो विधूम इव पावकः || २९ ॥ 

8986 
आकणैपलितः इयामो वयस।कीतिपन्चकः । 

रणे पयचरद्नेणो वृद्धः षोडशवषेवत् || २६ || 
भगवतो व्यासस्येते । 

1 
„^ 

१6 

3987 
ठद्मणो लघुसंधानी दूरपाती च राघवः | 
कर्णो दृदप्रहारी च पाथेस्यैते चयो गुणाः ॥ २७ || 

क्षेमेन्द्रस्य | 
3988 

न कालस्य न शक्रस्य न विष्णोर्वित्तदस्य च | 
श्रुयन्ते तानि कमणि यानि युद्धे इनूमतः | २८ ॥ 

वाल्मीकिकरषेः। 
3989 < 

छिन्तेपि राखभिन्नेप्यापत्पतितेपि निर्विरोषेषपि । 
हनुमति कृतप्रतिजञे दैवमेव यमोप्ययमः || २९ ॥ 

| 8990 
कपोठे जानक्याः करिकलमदन्तद्युतिमुषि 
स्मरस्मेरं गण्डोडमरपुलकं वक्रकमलम् | 
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मुहु : परय ञ्शुण्वन्रजनिचरमेनाकलकलं 
जटाजृट ग्रन्थि द्रढयति रघूणां परिव्रढः | ३० ॥ 

महानाद कश्थैती । 
3991 । 

वीरोसौ किमु वण्यैते दशमुखभ्थिन्निः क्विरोभिः स्वयं 
यः पूजालजमुर्छको घटयितुं देवस्य खद्रङ्गिनः । 
सूत्रार्थ हरकण्ठसूत्रभुजगव्याकपेणायोद्यतः 
साटोपं प्रमधैः कृतभुकुटिभिः स्थित्वान्तरे वारितः | ३९ | 

बिल्हणस्य् । 

8992 
संतुष्टे तिद्णां पुरामपि रिपौ कण्डुलरोरमण्डल- 
तरीडाकृत्पुनःप्ररूढशिरसो वीरस्य लिप्तोवेरम् । 
याञ्चादैन्यपरान्चि यस्य कलहायन्ते मिथस्तवं वृणु 
त्वं वृण्वित्यभितो मुखानि स दशभ्रीवः कथं वण्यते || ३१॥ 

। मररेः । 
3998 

सलीलयातानि न भतुरभरमो- 
ने नित्रमुचैःश्रवसः पदक्रमम् | 
अभिद्रुतः संयति येन केवलं 
बलस्य राद्ुः प्राशं शीघ्रताम् ॥ २३ ॥। 

माघकषैः । 
3994 

आजन्मब्रह्मचारी प्रथुलभुजशिलास्तम्भविभाजमान- 
ज्याघातभ्रेणिसंज्ञान्तरितवखमतीचक्रजेत्रपररास्िः । 
वक्षःपीठे घनाखत्रणङिणकठिने संह्णुवानः प्रषत्का- 
न्प्रापी राजन्यगोष्ठीवनगजमृगयाकौतुकी जामदम्यः ||३४॥| 

मृररेः । 
3995 

द्राः सं्रासमेते विजहत हरयः क्षुण्ण राक्रेमकुम्भा 

युष्महेषु लज्जां दधति परममी सायका निष्पतन्तः । 
# 6 
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400 
साक्षान्मधवतः पौत्रः पुत्रो गाण्डीवधन्वनः | 
स्वस्रीयो वाडदेवस्य तं गृभराः पयुपासते ॥ ९९१ ॥ 

4008 
असहायः सहायार्थी मामनुध्यातवान्धरुवम् | 
वीञ्यमानः रारैस्तीक्षणेररोणद्रौणिक्रपादिभिः || ९२ ॥। 

भगवतो व्यासस्येते । 
4009 

अक्ुद्रारिकृतामिमन्युनिधनप्रोद्ूततीव्रभुवः 
पाथस्याकृतङ्ात्रवप्रतिकृतेरन्तः कुचा मुह्यतः । 
कीणौ बाष्पकणैः पतन्ति धनुषि व्रीडाजडा दृष्टयो 

\ 4 हा वर्सेति गिरः स्फुरन्ति न पुनर्नियौन्ति वक्राद्रहिः||१३॥| 
निशानारायणस्य । 

4010 
कोहं ब्रुहि सखे स एव भगवानायेः सखे राघवः 
के युयं बत नाथ नाथ किमिदं दासोस्मि ते लक्मणः | 
कान्तारे किमिहास्महे बत सखे देव्या गतिमुग्यते 
का देवी जनकाधिराजतनया ह्य जानकि क्रासिदहा] ९४॥ 

महानाटक्रस्य। 
4011 

मितं ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः | 

अमितस्य प्रदातारं भोर कान शोचति || ९९ 
वाल्मीकिमुनेः। 

4012 
मदेकपुत्रा जननी जरातुरा 
नवप्रसूतिवेरटा तपस्विनी | 
गतिस्तयोरेष जनस्तम््य- 
चहो विषे सवां करूणा रुणद्धि न || १६ ॥ 

4018 
मदथसंदष्ट मृणाङमन्थरः 
प्रियः कियषूर इति त्वयोरिते | 
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विलोकयन्त्या रुदतोथ परल्षिणः 

प्रिये स कीदृग्भविता तव क्षणः || १७|| 
एतो भीहषेस्य । 

4014 

मध्याह्न दववद्धिनोष्णसमये दन्दह्यमानादिरैः 
कृ च्छ्रािगेतमुत्तषं जलमथो वीष्यैकरक्षाक्षमम् | 
र्णा जीवयितुं मिथः पिब पिवेल्युचाये मिथ्या पिब- 

न्िर्मस्नास्यमपीतवारि हरिणदन्द्रं विपन्नं बने | ९८ || 
कस्यापि । 

4015 

आदाय मांसमखिलं स्तनषजमङ्ा- 

न्मां मुज्च वागुरिक यामि कुर प्रसादम् । 
सीदन्ति दाष्पकवलम्रहणानभिज्ञा 

मन्मागवीक्षणपराः शिदावो मदीयाः || १९॥ 
क्यापि । 

अथाहूतरसनिर्देशः ॥ १७२ ॥ 

4016 
कृष्णेनाम्ब गतेन रन्तुमसकृन्मृद््षिता स्त्रेच्छया 
सत्यं कृष्ण क एवमाह मुसली मिथ्याम्ब पदयाननम् | 

व्यादेहीति विदारिते च वदने द्या समम्रं जग- 

न्माता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स वः केशवः || ९॥ 
कस्य 

4017 

पातुं त्रीणि जगन्ति संततमकूपारास्समभ्युद्र- 
न्धात्रीं कोलकरेवरः स भगवान्यस्थैकदंष्रङ्रे । 
कमः कन्दति नालति द्विरसनः पनत्रन्ति दिग्दन्तिनो 

मेरुः को दाति मेदिनी जरजति व्योमापि रोकरम्बति।| २) 
कस्याप्। 
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4018 
काकुत्स्थेन शिरांसि यानि दातदार्न्नानि मायानिषेः 
पौलस्त्यस्य विमानसीमनि तथा भान्तानि नाकौकसाम् | 
तान्येवास्य धनुःश्रमप्रशामनं कुवन्ति सीतापतेः 
क्रीडाचामरडम्बरानुङृतिमिर्दोलायमननैः कचैः | २ ॥ 

बिल्हणस्य । 
4019 

तस्मिन्युद्धे क्षणेनैव स्वरितो वानरध्वजः । 
सरथं सध्वजं साश्वं भीप्ममन्तदेषे इरेः ॥ ४ ॥ 

भगवता व्यासस्य । 
4020 

करं क्रमिष्यति किलैष वामनो 
यावदित्थमहसन्त दानवाः | 

तावदस्य न ममौ नभस्तके 
लङ्किताकेशदिमण्डलः क्रमः ॥ ९॥ 

4021 
युगान्तकालग्रतिसंह तात्मनो 
जगन्ति यस्यां सविकासमासत | 
तनी ममुस्तत्र न केटभदििष- 
स्तपोधनाभ्यागमसंभवा मृदः || ६ ॥ 

4022 
पाथात्यभागमिह सानुषु संनिषण्णाः 
परयन्ति शान्तमलसान्द्रतरानुजालम् | 
सं पणेलन्थललनाठपनोपमान- 
मुत्सङ्गसङ्धिहरिणस्य मृगाङ्मूर्तः || ७ || 

| ते माधकवेः। 4023 = 
रलमित्तिषु संक्रान्तेः प्रतिनिम्बरत्वैतः | 
क्षतो ठङद्धश्वरः कच्छ्रादाञ्जनेयेन तश्वत; ॥ ८ ॥ 

ठृण्डिकवैः। 
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4024 
& [ चतुष्वेपि समुद्रेषु संध्यामन्वास्य तक्षणात् | 

क्लापि निदान्ते स्वे वारः पौलस्त्यमव्यजत् || ९ ॥ 
वाल्मीकिमुनेः । 

4025 
के कि ब्रूमो हरिमस्य विश्वमुदरे किंवा फणान्भोगिनः 

रोते यत्र हरिः स्वयं जठनिपेः सोप्येकदेरो स्थितः| 
आधर्थं कलद्रोद्धवो मुनिरसौ यस्थेकदस्तेम्बुध- 
गेण्डुषीयति पङ्कजी यति फणी भृङ्खीयति श्रीपतिः ॥ १० || 

। कस्यापि । 
न~~ ~ ~~--------~ ~-~-~------------ 

अथ हास्यरसनिदे शः ॥ १.४२. ॥ 
4026 

पाणी ताभ्रघटी कुशाः करतले धौते सिते वाससी 
भाले मृत्तिककः सचन्दनरसन्यस्तैकपुप्पं शिरः । 
दुरास्िप्रपद। गतिदढतरव्याचिष्टदन्ता गिरः 
सोयं वजत्चयितुं जगद्धगवतो दम्भस्य देहक्रमः || ९॥ 

क्रस्यपि। 
402१4 

वैराग्यभङ्धिरचनावचनेः प्रताय 
रण्डाधिराय विकटस्तनसंनताङ्ाः । 

ब्रह्मो पदे दइामिषसंगतगण्डभित्ति- 
निःदाङ्कचुस्बनरसैः कृतिनो दवन्ति || २॥ 

क्रस्यापि । 
4028 

पीठीभ्र्षालनेन क्षितिपतिकथया सज्जनानां प्रदिः 

प्रतर्मीस्वार्षयामं कुकुखमसमारम्भणव्यम्रहस्ताः । 
पथचदिते निमनज्नस्पुरयुवतिकुचाभोगदत्तेक्षणाधोः 

प्राणायामापरेदादिह सरिति सदा वासराणि क्लिपन्ति ||६ || 
कस्यापि । 
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4029 
अङ्कलिभङ्गविकल्पनविविधविवादप्रवृत्तपाण्डित्यः | 
जपचषलीोष्चः सजने ध्यानपरो नगररथ्यासु || ४ || 

4080 
मण्डो जटिलो नम्रभ्छत्री दण्डी कषायचीरी वा| 

भस्मस्मेरद्रसीरो दिशि देशि भोगी विजम्भते दम्भः || ९॥| 
एतौ क्षेमेन्द्रस्य । 

2 

4031 
जिहायाग्षछेदनं नास्ति न तालुपतनाद्यम् | 
निविराङ्ेन वक्तव्यं निठैज्जनः को न पण्डितः|| ६ ॥ 

| कस्यापि । 
4082 

भकु टीकरुटिलललाटः कण्टकिताङ्गः कटाक्षत्रिकटाक्िः | 
कवलयति प्रयुककवकैस्तण्डुलमचलं द्विजः क्रुद्धः || ७ || 

शाङ्जुःधरस्य । 
4083 

धान्याकनागरनिशाद्रेकदाडिमत्व- 

क स्तुम्बरील वणतैलसुसंस्कृतान्यः | 
मत्स्यान्खुशीतसितभक्ततरे ददाति 

स तब्रद्मलोकमधिरोहति पुण्यकमो || ८ || 
कस्यापि | 

4034 

भोजनं प्राप्य दुबुंदधे मा प्राणेषु दयां कुर | 
दलेभानि परज्नानि प्राणा जन्मनि जन्मनि | ९ ॥ 

कस्यापि । 
40835 

क्र यविक्रयक्रटतुलालाघवनिक्षिपभक्षप्रव्याजैः | 
एते हि दिवसचौरा मुष्णन्ति महाजनं बणिजः ॥ १० || 

4086 
आख्यायिकोनुरागी व्रजति सदा पुण्यपुस्तकं ओतुम् | 
दष्ट इव कृष्णरसंैः पलायते दानधर्मभ्यः || ९९ | 
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408प 
दत्त्वा दिशि दिशि दृष्टिं याचकचक्रितोवगुण्डनां कुसा | 
चीर इव कृटिलचारी पलायते कटिलरथ्याभिः }| १२॥] 

एते क्षेमेन्द्रस्य । 
4038 

वे्नाथ ममस्तभ्यं क्षपिताशोषमानवर 
त्वायि विन्यस्तभारौीयं कृतान्तः सुखमेधते || ९३ | 

कस्यापि) 
4089 

सत्कोणं लोलनेतरं कलयुव्रतिम्खं दृदयते सान्कम्पे 
रण्डानामषलञ्नाज्चितमधिपुलकं स्पृरयते पीनमङ्गम् । 
क्रो वानां खायतेन्तधिरनिहितपनं कामराभिसोते 

[केः [9 {> 9 पवा सिद्धा कलानां सक्लदुखनिधितद्यविश्याभिवन्या।। ९४|| 
दीपकष्य। 

4040 

गणयति गणने गणकन्द्रेण समागमं विशाखायाः | 
वित्गिषभुजंगक्रोडासक्तां गृहिणीं न जानति |. ५९ ॥ 

क्रस्यापि। 
4041 

कलमासनिगैतमपीविन्डुत्याजेन सास्ञनाश्रुकणा | 
कायस्थटुण्डयमाना रोदिति लिक्नेव राजत्रीः || १६ ॥ 
| | क्षमेन्द्रस्य । 

4042 । 
त्राचयति नान्यङिखितं ठिखितमनेनापि वाचयति नान्यः | 
भयमपरेस्य विदोषः स्वयमपि रिखितं न वाचयति ||१७॥ 

4048 
कायस्थेनोदरस्थेन मंतुरामिषरा्या | ६ 

अन्लाणि यच्च भक्तानि तत्र हेतरदन्तता || १८ || 

4044 

काकाष्ठोल्यं यमात््रौथं स्थपतेदेदघातिनाम् | 
, आद्यक्षराणि संगृह्य कायस्थः केन नितः | ९९ || 

78 ¶-1£ ॥< (1207 ' ` ˆ ,*  ^"# < ̂ < ¶ ९१. 
क्षे क्कि क क @ (~ > | ॥..॥८ श छव & कीः कि 
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4045 
विना मधं विना मांसं परस्वहरणं विना] 

विना परापवादेन दिविसो दिति रोदिति ॥ २० 
केषामप्येत । 

4046 
अर्थो नाम जनानां जीवितमलिलं क्रियाकलाप | 
तं च हरन्त्यतिषुतोभ्छगलगला गायना लोके | २९ ॥ 

40497 
तमसि वराकश्चौरो हाहाकारेण याति संत्रस्तः | 

गायनचीरः कपटी हाहा कृत्वा न याति वैलक्ष्यम् ॥ २२।। 
4048 

आमन्त्रणजयराष्दैः प्रतिपदहंकारषधरारत्रैः | ` 
स्वयमुक्तसाधुवादैरन्तरयति गायनो गीतम् || २३ ॥ 

एतं सेमेन्द्रस्य। 
0498 

मेरुः स्थितोतिदुरे मनुष्यभूरमिं परित्यज्य | 
ओतो भयेन चौयैजोरणां हेमकाराणाम् ॥ २४ ॥ 

4050 
तस्मान्महीपतीनामसंभवे चीरदस्युनाम् | 
एकः खुव्णकारो निनादः सथा निस्यम् ॥ २९ ॥ 

एतो क्षेमेन्द्रस्य । 
4051 

उपयुक्तखदिरबीटकजनिताधररागभ ङ्भयात् | 
पितरि मृतेपि हि वेदय रोदिति हा तात ततेति ॥ २६ ॥ 

4052 | 
पुवे चेटी ततो बेटी पशाद्धवति कृिनी । 
सर्वाषियपरि्षीणा वडा वेद्या तपस्विनी || २७] 

4058 
बणेनदयितः किद्धनदयितो दासकर्मदयितोन्यः | 

रल्षादयितशान्यो वेदयाना नर्मदयितोन्यः ॥ १८ || 
धते क्षमेन्शस्य। 
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| 4054 
गत्वा शारवतीं नयामि दिवसानाराधयन्ती हरर 
दृष्टां वानदानेन जीवितमिदं मुश्चामि भागीरथीम् | 
प्रातः प्रातरिति प्रवर्वितकथा निर्वैदमातन्वती 
रण्डा नक्तमनन्तजारङरतप्रीता इखायास्तु षः | २९ ॥ 

4055 
कटी मुष्टिग्राह्या दिपुरूषभुजमा्यमुदरं 
स्तनौ घण्टालोलो जघनमधिगन्तुं व्यवसिती | 
स्मितं भेरीनादो मुखमपि च यत्तदयकर 
तथाप्येषा रण्डा परिभवति संतापयति च|| ३० ॥ 

क योरप्येती । 
40568 

यलोत्थापनमात्रनिःसहजरचमौवदोषञ्चथ- 
श्ररयच्छेफसि दुबैराङ्गवलनव्यर्थो्मालिङ्खने | 
लज्जधाथिनि लिश्चमानयुवती वृद्धस्य कृच्छ्रे रते 
यत्स्यास्तसतिभाव्य किंनु हसितं युक्तं किमरोदितुम् ॥ ३९ ॥ 

4057 ह 
खटा नितान्तलघुक्ा शिथितप्रताना 

 हेष्यः पतिः स च निरन्तरचाटुकारै | 
तज्रापि दैवहतिकाः खलु माषराश्यो 
हा सद्यतां कथमयं व्यसनप्रपत्चः || ३२॥ 

कस्यापि। 
4058 

शुणु सखि कौतुकमेकं म्राम्येण तु कामिना यद्य कृतम् । 
इरतद्चलमीकिमाक्षी मृतेति भीतेन मुक्तास्मि || ३३ ॥ 

ल कस्यापि 1 

यदक्षिभलतापाङ्गैः लियः कुबेन्ति कामिनाम् | 

भनेष्वेव त्सर्वं पतस्यनपराधिषु || ३४ ।। 
कस्यापि । 



दाद्कःषरपद्धतिः 

4060 
के शोद्धुत्चनसाम्येपि हन्त . पदयेतदन्तरम् | 
उपस्था: काटमश्नन्ति षतमक्तं दिगम्बराः || २३९ || 

4061 
` भिक्षो मांसनिषेवणं प्रकुरुषे किं तेन मद्यं विना 
मवयं चापि तव प्रियं प्रियमहो वेदयाङ्नाभिः सह | 

वेद्या द्रव्यरचिः कुतस्तव धनं ब्यृतेन चैर्येण वा 
क £ [ (सि क क क 

नीयद्यूतपरि प्रहोपि भवतो नष्टस्य कान्या गतिः || ३६ || 
| कस्यापि । 

4062 
स[मगायनपतं मे नाच्छिष्टमपरं कर् | 

उर्कण्ठितासि चेद्धद्रे वामकणे दद्रस्व भे || ३७ || 
कस्यापि । 

4063 =, 

भस्माङ्ुलिबकोडायी बालदौची तथा हिहिः | 
धारावर्ती चक्रवर्ती षडेते प्रषाधमाः ॥ ३८ || ` 

4064 
प्रेषकः प्रेष्यकः काण्डः किमेकः स्तम्भकीनकः | ` 
योगी तत्कालरोगी च षडेते सेवकाधमाः | ३९ ॥ 

अथ भयानकर सनिदँराः ॥ १५४४ ॥ 
 , . 4066  . : 

दीपक्षुदेगयोगाहदनलहलहषछचम्बजिहाग्रटीढद- 
ब्रह्माण्डल्ो द्रबिन्दुप्रनलतरभवज्नाठरामिस्फलिङ्गाम् | 
कठी कडटूगलश्र्षामत॒लगलचलन्मुण्डमालाकराती- 
गुण्ञ(संवादिनेजामजिननिवसनां नीमि पाशासिहस्ताम् ।|९॥। 

श्राद्धः धरस्य । 
4066 क 

द्॑ासंकरवक्लक्रन्द्लछलम्निहस्य हव्याद्यन- 
4 ६.४ 

ज्वालमिाखवरमूरिकेसरसटाभारस्य दैत्यद्रु्ः 
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व्यावत्गद्रठवद्धिरण्यकदिपक्रोडस्थलास्कारन- 

 स्पषटप्रस्फुटदस्थिपञ्जञररवक्रूरा नखाः पान्त वः || २॥ 
हनूमतः । 

4067 क 

अद्याप्युन्मदयातुधानवरुणी चज्चत्कररास्फालन- 
भ्यावल्गन्नृकपातालरणितिरमैत्यसिशाचाङ्गनाः | 
उद्वयन्ति यशांसि यस्य विततैनैदिः प्रचण्डानिल- 
परसुभ्यत्करकुम्भकूटकुहरव्यक्ते रणक्षोणयः || ६ || 

कुष्ण्मिश्स्य । 
4068 

इदं मधोनः कुलिशं धारासंनिहितनसम् | 
स्मरणं यस्य दैत्यख्ीगमभेपाताय कल्पते || * ॥ 

| वृण्डिनिः | 
4069 

तपम्परामद्यैविवृद्धमन्यो- 
भरभङगदपयेक्यमुलस्य तस्य | 
स्फु रन्नुदाचः सहसा तृतीया 
दष्णः कृशानु! किल निष्पपात || ९ ॥ 

कालिरासस्य । 
4070 

किचित्कोपकलाकलापकलनाहकारविभद्धुबो- 
िक्षेपादकरोदसौ रघुपतिरं ङापतेः पत्तनम् | 

क्रन्दत्फेर् रटत्करेटु विचटहयर स्फुटहुग्ुलु 
्रज्रीडस्कपि निः खसत्फणि रणज्द्िि भमद्रीपि च ॥ ६ || 

भरारैः। ` 
4041 

परीदच्छेदानुरूपोच्छलनरयवरास्सैदिकेयोपमेय- 
आआसाञ्चष्टाश्चतियैग्वरितरविरथेनारुणेनेक्ष्यमाणम् । 

करभत्काक्रस्थवीरयस्त॒तिमिव मरतां कंधरारन्ध्रभाजां 

भाकारैर्माममेतान्निपवति वियतः कुम्भकर्णो्तमाङ्म् || ७ ॥ 
अन्चोयमंण 
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40172 | 
मादन्मातङ्कुम्भस्थलबहलवसावासनाविल्लगन्ध- 
व्यासक्तव्यक्तमुक्ताफलककललसत्केसराठीकरालः | 
एणीवेधव्यषेधाः स्वभुजबकमदम्रस्ततेजलिधामा 
गुञ्ञन्कुञ्ने गिरीणां हरिरिह श बरीगमेपतं विधत्ते || ८4|| 

मेह यदासः। 

4073 
महाप्रलयमारुतक्षुभितपुष्करावतेक- 
प्रचण्डघनगाजतप्रतिर वानुकारी म॒हः । 
रवः भ्रवणभेरवः स्थगितरोदसीकंदरः 
कतो समरोदधेरयमभुतपुवेः पुरः ॥ ९ ॥ 

4074 
मन्थायस्ताणेवाम्भःप्रतिकुहरवलन्मन्दरष्वानधीरः 
कोणघतिषु गजखलयषनषटान्योन्यसंघड चण्डः । 
कृष्णाक्रोधान्रदूतः कुरकुलनिधनोत्पातनिषोतवातः 
केनास्मरिसिहनादपरतिरसितसखो दुन्दुभिष्ताडितोयम् || ९ ०॥। 

एलो नारायणम । 

अथ बीभत्सर सनिदे शः ॥ १०५. ॥ 
4045 

उर्कृत्योक्कृत्य कृत्ति प्रथममथ एथुच्छोफभूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिकृषठपिण्डाश्चवयवषलमान्युप्रपूतीनि जग्ध्वा | 
भासस्ायवन्तनेत्रः प्रकटितदशनः प्रेतरङ्ः करड्ा~ 
दङ्कस्थादस्थिरसंस्थं स्थपुटगतमपि क्रव्यमव्वममत्ति | ९॥ 

भवभूतेः । 
40176 

अन्तैः कल्मितमङ्गलप्रतिसराः लीहस्तरक्कोस्पल~ 
` व्यक्तोत्तंसभृतः पिनद्य शिरसा इत्पुष्डरीकलजः । 



रोटदरस्निरदेशः ६२३ 

एताः शोणितपङ्ककु ङ्मजुषः संभूय कान्तैः पिव ~ 
न्त्यस्थिज्ेहखरां कपालचषकैः प्रीताः वि्ाचाङ्गनाः || २.॥ 

कस्यापि। 
; 40वध 

उस्कृत्य ज्वलितां शबात्कथमपि प्रेतादानः पैशेतीं 
वेशीमभमिमयीं निगीये सहसा दन्दह्यमानोदरः | 
धावस्युत्छवते मुहूमिपतति प्रोत्तिष्ठति प्रेक्षते 
विष्वक्रो शाति संपिनष्टि जठरं मुष्ट्या चरन्मस्तकः |] ३ |] 

कस्यापि । 
40178 

विकीणेहरियन्दनद्रविणि यत्र लीलारसा- 
च्िपेतुरलिचत्चलाथतुरकामिनीदृ्टयः । 
सदेतदुपरिभमन्निवि डगृध्रजाठं जनै- 

_ठकरमि कलेवरं पिहितनासिक्रर्व्ियते || ४ || 
श्न्द्रकवेः। 

4079 

प्रस्वेदमलदिग्धेन वहता मृजरदोणितम् । 
व्रणेन विकृतेनेदं सवेमन्धीकृतं जगत् || ९ || 

कस्यापि} 

अथ रौद्ररसनिर्देशः ॥ १.४४ ॥ 
4080 

पातालतः किमु खधारसमानयामि 

निष्पीडच चन्द्र ममृतं किमुताहरामि । 

उश्यन्तम्च तपनं किम वारयामि 

कीनाशामादहा कणाः किमु चूणेवामि | ९ |] 
महानाटकान् । 

4081 

यत्सस्यत्रतभङ्कभीतमनसा यलेन मन्दीकृतं 

यदिस्मकुमपीहितं शमवता शान्ति कुरस्वेच्छता [ 
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` त््युतरणिसंमतं नपखताके शाम्बराकषणे 

क्रो धज्योतिरिदं महत्करवने यैीधिष्ठिर जम्भते || -२ || 
नारयण महस्य । 

4082 
क 

` सरोषदष्टाधरलोदित्ि- 
व्य्तोष्वैरेखा भुकुदीवैहदिः । 
तस्तार गां महछ्वनिकृत्तकण्ठै- 

हैकारगमर्दिषतां शिरोभिः ॥ ३ ॥ 
कालिकासस्य। 

4083 
येन स्वां विनिहत्य मातरमपि क्लत्राल्पुरासव- 
स्वादोम्मत्तपरथंधेनं विदधे निःक्षत्रियां मेदिनी | 
यद्रीणव्रणवत्मनः शिखरिणः क्रौन्चस्य हंसच्छला- 
दव्याप्यस्थिकणाः पतन्ति स पुनः क्रुद्धो मुनिभागेवः ||* || 

4084 
्ैलोक्यज्राणशीण्डः सरसिजवसतेः संप्रहूतो भुजाभ्यां 
दुक्षत्रं नाम विः कुलिशकडिनयोयस्य दोष्णोर्विलीनम् | 
उव्रााजिहालकालानठकवलभर्यभ्रान्तदेवाञ्ुराणि 

थे जं क. [9 € ४यु 

व्यातन्वानो जगन्ति ज्वलति मुनिरयं पवेतीधमेपु्रः || ९ ॥ 
एतौ मुरारेः । 

4085 

चत्चद्धजभ्नमितचण्डगदाभिवात- 
, संचूर्णितोरयुगलस्य छयोधनस्य | 
स्त्यानावनद्धघनश्योणिक्शोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीमः || ६] 

4086 
भन्योन्यास्फालभिन्नहिपरुपिरवसासान्द्रमस्िष्कपद्कः 
मभ्रानां स्यन्दनानामुपरि कृतपद॑न्यासविक्रान्वषत्तौ 4 
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स्फोताखक्पानगो्टीरसदशिवाश्िवात् यैन व्यत्कबन्धे 
संमामिकाणेवान्तः प्रविचरितुमलं पण्डिताः पाण्डुपुत्राः १।७।। 

एतो नारायणनद्रस्य । 
4081 

#०० € क 

रे धृष्टा षातराष्राः प्रनलमुजवृहत्ताण्डवाः पाण्डवा रे 
रे वारप्णेयाः सकृष्णाः शृणुते मम वचो यद्रवीम्युध्वबाहुः | 
एतस्योत्लातबहोद्रुपदनृपसुतातापिनः पापिनं 
पाता शच्छोणितानां प्रभवति यदि वस्तक्किमेतं न पाथ | ८ || 

कस्यापि। 
4088 

नाहं रक्षो न भृतो रिपुरुधिरजकलाहुदिताङ्गः प्रकादौ 
निस्तीर्णोरुप्रतिज्ञाजरनिधिगहनः क्रोधनः क्षत्रियोस्मि | 
भो भो र।जन्यवीराः समररिविशिखभक्तरोषाः कृतं व. 
लरासेननिन ठीनैदेतकारेतुरगान्त्ितिरास्यते यत् | ९ ॥ 

नारायणमहटस्य ॥ 
~~~ --~--~---------- 

अय सान्तरसनिदेराः ॥ १०७ ॥ 
€ गे तत्र पूर वैराग्यम् । 
4089 

पुत्रमित्रकठत्रेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः | 

सरःपड्नन्तरे मम्ना जीणा वनगजा इव ।| ९ || 
माकैण्डयमनेः। 

4090 
मन्ये मायेयमज्ञानं यल्छुलं स्रजनादपि | 

निदाघवारणायालं निजच्छाया न कस्यचित् || २९|| 
4091 

विपस्पशान््यै सेव्यन्ते यदि कष्टेन भूभृतः | 
तस्करिष्यति कष्टापि विपक्किमधिकं ततः || २ ॥ 

29 



६२६ काङ्षरपदतिः 

40892 
रमितमायुवेयो नित्यं नैति यातं कदाचन | 
परामृशन्ति तदाप न भवं भोगलोटुपाः ॥ ४ ॥ 

| केषामप्येते । 
4093 

व्याप्रीव तिष्ठति जरा परितजयन्ती 
रोगाश्च शात्रव इव प्रहरन्ति देहम् | 
आयुः परिखवति भिन्नघटादिवाम्भो 
लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चिरम् ॥ ९॥ 

4094 
क्षण बालो भृत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 
क्षणं विततर्दनिः क्षणमपि च संपणैविभवः | 
जराजीर्णैरङ्कनैट इव वरीमण्डिततनु- 
नरः संसारा धिश्ति यमधानीजवनिकाम् || ६ || 

4095 
मातर्मेदिनि तात मारत सखे तेजः खुबन्धो जल 

भ्रातर्व्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाच््रङिः | 
युष्मस्सङ्कवदोपजातश्कृतोद्रेकस्फुरक्निमेल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा ठीये परे ब्रह्मणि || ७ || 

4096 
किं कंदपै करं कदथेयति रे कोदण्डटंकारितै 
रे रे कोकिक कोमकैः कलरवैः कं त्वं वृथा वस्गति | 
मुग्धे ल्षिग्धविदग्धमुग्धमधुरैललिः कटाक्षिररं 
चेत्ुम्बितचन्द्रचूडचरणध्यानामृतं वतेते || ८ || 

एते भ् हरेः | $ 

4091 १ 

भूः पयेङो निजमुजलता कन्दुकं खं वितात्र 
दीपश्चन्द्रो विरतिवनितालन्धसङ्गप्रमोदः | 



दान्तरसनिर्देशः ६२९७ 

दिक्न्यानां व्यजनपवनेर्वीज्यमानोनुक्रै- 
भिक्षुः शेते नृप हव सदा वीतराभो जितात्मा | ९ ॥ 

कस्यापि । 
4098 

कचित्कन्थाधारी चिदपि च दिग्याम्बरधरः 
कचिद्धूमौ दाय्या कचिदपि च प्ैङ्शयनः | 
कचिद्धिक्षावृत्तिः क्रचिदपि च मृष्टाशनरुचि- 
मेहात्मा योगज्ञो न गणयति दुःखं नच खम् ॥ ९० ॥ 

भदेहरेः। 
40989 

पाषाणखण्डेष्वपि रलबद्धिः 

कान्तेति धीः शोणितमांसपिण्डे । 

पतचात्मके वष्मेणि चारमभावो 

जयत्यसौ मोहनमोहटीला ॥ ११ ॥ 
श्रीगोपालदेवानाम्। 

4100 

निः लेहो याति निवांणं ज्ञहोनयेस्य कारणम् | 
निः लेहेन प्रदीपेन यदेतसकटीकतम् | ९२॥ 

सरीरामोद्रदेवानाम्। 
4101 

वपुषः सुङ्गतातिवर्तिनो 
विभवषस्यापि दुरितस्य नः | 

` सुचिरं न विचारगोचरः 
परिणामो भविता हि कीटृदाः | १३ || 

भीदेवदासदेवानाम् । 
4102 

अक्षो वा हारे वा बलवति रिपौ वा हदि वा 

मनौ वा ष्टे वा कुषमश्यने वा दृषदि वा| 

णेवाच्चेणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसाः 

क्रचिस्पण्येरण्ये शिव शिव श्विवेति प्रलपतः || ९४ || 



९ वाद्धःधरपदनिः 

4108 
आशा नाम नदा मनोरथजला तृष्णातररगाकूला 

रागमाहवती वितकविहगा चेयीद्रुमध्वरंसिनी । 
मोहावतेषुदुस्तरातिगहना प्रोत्तद्धचिन्ततटी 
तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः | ९९॥। 

4104 
अदनीमहि वयं भिक्षामाशावासो वसीमहि । 
रायीमहि मदीप्रढे कुर्वीमहि किमीष्रैः || ९६ ॥। 

4105 
आसंसारं त्रिभुवनमिदं चिन्वतां तात ताव- 
नैवास्माकं नयनपदवीं श्रोत्रवत्मोगतो वा | 
योयं धत्ते विषयकरि णीगाढगूढाभिमान- 
क्षीबस्यान्तःकरणकरिणः संयमालानलीलाम् || १७ | 

एते भत हरेः 1 
4106 + 

येषां वहछ्भया समं क्षणमिव क्षिप्रं क्षपा क्षीयते 
तेषां शीतकरः शी विरहिणामुल्केव संतापक्ृत् | 
अस्माकं न च वह्लभा न विरहस्तेनोभयभौशिना- 

मिन्द राजति दपेणाकृतिरयं नोष्णो न वा शीतलः || १८ ॥ 
मोजराजचोरकविकुतं प१दम् । 

4104 

न्यं क्रवित्कचन मन्मथजा विकाराः ` 
कु त्राप्यनेकविधवन्धुजनप्रपन्चः | 
क्रापि प्रभूतधनकल्पितमीश्वरत्व- 
भित्येकवेकृतमिदं जगदािभाति | ९९ ॥ 

शरीवत्सराजदेवानाम्। 
4108 +^ 

 गतास्तातभरातृपरमुखडलपीयुषमधुराः 
प्रा लष््मीकषिभ्यव्यसनक्रसाप्तेपि दिवसाः | 
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अदः शान्तं स्वान्तं सपदि यदि निर्वेदपदवीं 
भजवत्यभ्यासोयं जनयति सुखं भावविमुखम् | २० ॥ 

श्रीराघवरेवानाम्। 
4109 

धावन्तः प्रतिवासरं दिशि दिशि प्रत्याशया संपदां 
ष्टा कालवदन हन्त फलितं कस्यापि दैवद्ुमम् | 
आरावं भ्रावमवज्ञयोपहसितं सवत्र ममोदयर्मा 
जीवामः परमाये मून्यहदयास्तप्रा मनोमोदकैः || २९॥ 

श्रीदामोदरदेवानाम । 
4110 

सन्त्येके धनलाभमात्रगहन्यामोहसंमूर्िताः 
केनिहैवतङन्दरीस्तनपरीरम्भभरमनव्याकृलाः | 
अन्तभूतसमस्ततस्वनिवहं चिन्माचरदोषं शिवं 

दृष्टा दष्टतनुरुहाङूरभराः कष्टं न शिष्टाः कचित् || २२१॥ 
श्ारेव कसरेवानाम् । ` 

अथानिव्यतानिरूपणम् । १०७८ ।। 
4111 

येषां निमेषोन्मेषाभ्यां जगतां प्रलयोदयौ | 
तादृशाः पुरुषा याता मादृशां गणनैव का || ९॥ 

वासिष्टरामायणात्। 
4112 

प्ाप्राः भियः सकलकामदुधास्ततः किं 
न्यस्तं पदं शिरसि विदिषतां ततः किम् | 
संमानिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किं 

कल्पं स्थितं तनुभूतां तनुभिस्ततः किम् ॥ २९|| 

4113 

ययं येभ्यो जाताथिरतरगता एव खलु ते 

समं यैः संबद्धाः स्मरणपदर्वी तेपि गमिताः | 



 श्राङधरपडदतिः 

इदानीमेते स्मः प्रतिदिवसमासन्नपतना 

गतास्तुल्यावस्थां सिकतिलनदीतीरतरूभिः || २ ॥ 
4114 

रम्यं हम्येतकठे न किं वसतये श्रव्यं न गेयादि किं 
किं वा प्राणसमासमागमसुखं नैवाधिकं प्रीतये | 
किं तृद्भान्तपतत्पतङ्कपवनग्यालोलदीपाङ्कर- 
च्छायाचन्चलमाकलय्य सकलं. सन्तो वनान्तं गताः || ४ | 

एते दहरः । 
4115 

न्यस्तं यथा मूर्धि मुदात्ति मेषो 
दुबोक्षतादयं बकिकल्पितः सन् | 
मत्युं समीपस्थितमप्यजान- 
न्भुनक्ति मर्त्यो विषयांस्तथैव ॥ ९ ॥ 

कस्यापि । 
4116 

अहमिह कृतविद्यो वेदिता सत्कलानां 
धनपतिरहमेको रूपलावण्ययुक्तः | 
इति कृतगुणगवेः लिद्यते किं जनोयं 
कतिपयदिनमध्ये सवेमेतन्न किंचित् || ६ || 

सरदामारर्देवानाम् । 
4110 + 

गलितानीन्द्रलक्षाणि बह्ुदानीव वारिणि | 
मां जीवेतनिबद्धशिं विहसिष्यन्तिं साधवः || ७ || 

4118 
संसाररातरिदुःस्वमे भ्युन्ये देहमयभमे | 
आस्था चेदनुबन्नामि तन्मृखा नासि मत्परः || ८ | 

4119 
एता याः प्रेक्षसे रक्ष्मीग्छश्रचामरचश्चलाः | 
स्वम एष महाबुद्धे दिनानि त्रीणि प्च च| ९॥ 
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4120 
येषु येषु दृढा भावा भावना दृष्टवस्तुषु | 
तानि तानि विनष्टानि दृष्टानि किभिहोत्तमम् |॥ १० ॥ 

4121 
यन्मध्ये यच पयेन्ते यदापाते मनोरमम् । 
सवेमेवापवित्रं तद्विनारामेध्यदूषितम् || ९९ || 

4122 
नीलोत्पलाभनयनाः परमप्रेमभूषणम् | 
दासाध्ैव विलासिन्यः क्षणभङ्कितया स्थिताः || ९२॥ 

एते वासिष्ठात् । 
4123 

गन्धवेनगराकारः संसारः क्षणभङ्गुरः | 

मनसो वासनैवेयमुभयोभदसाधनम् ॥ १३ || 

4124 
नन्दन्ति मन्दाः भि्रमाप्य नित्यं 
परं विषीदन्ति विपद्रहीताः | 
विवेकद्््या चरतां नराणां 
भ्रियो न किचिदिपदो न किचित् | ९४ || 

4125 
मित्रं कलत्रममितः परिवारलोको 

भोगैकसाधनमिमाः किल संपदो नः | 

एकः क्षेणः स तु भाविष्यति यत्र भूयो 

नायं न यूयमितरे न वयं न चते ॥ ९९ ॥ 

4126 

गतेनापि न संबन्धो न खेन भविष्यता | 

वक्नमानं क्षणातीतं संगतिः केन कस्य वा || ९६ ॥ 
एते भीदेवगणदृवानाम्। 



६३२ शाङ्ूधरपद् तिः 

4127 
इतो न किंनित्परतो न किंचि- 

अतो यतो यामि ततो न किंचित् | 
स्वात्मावबोधादपरं न किंचि- 

द्विचायेमाणेपि जगन्न किचित् ॥ ९५७ ॥ 
कस्यापि। 

4128 

यदस्माभि्ैष्ट स्षणिकममवत्स्वमर इव तं- 
त्कियन्तो भावास्तु स्मरणविषयादप्यपगताः | 
अहो पदयत्पदयस्स््रजनमखिलं यान्तमनिरां 

हतव्रीडं चेतस्तदपि न भवरेत्सङ्करहितम् || १८ || 
भीशिवदासदेवानाम् । 

4129 

साक्षासरेमावतारः कमक्दलदृरो दिक्षु लह्मीरनन्ता 
सस्ुत्राः संततित्राः समविपदविपत्संविभागी कुटुम्बः | 
एतत्सवे हि तावस्छुकृतविरसितं दूरय मानं मनोज्ञं 
यावक्तैतत्णाराप्रणयि बत मनाङम्लायते ते न चेतः || १९॥| 

हरिगणस्य। 
41830 

चेतोहरा युवतयः खहदोनृकूलाः 
सद्वान्धवाः प्रणयगमेगिरश्च भृत्याः | 
वल्गन्ति दन्तिनिवहास्तर लस्तुरंगाः 
संमीरखने नयनयोनेहि किंचिदस्ति || २० | 

क्रस्यापि। 
4131 

परथिवी द्यते यत्र मेरुथापि विहीयते | 
सुशोषं सागरजरं रदारीरे तत्न का कथा || २९ 

4182 
इदं युगसहस्रस्य भमविष्यदभवदहिनिम् | 
तदप्यघत्वमापच्र का कथा मरणावपेः || २२॥ 



विंषयोपहातः ६३३. 

| 4183 
लभ्धास्त्यक्ताथ संसारे यावन्तो बान्धवास्त्वया | 
न सन्ति खलु तावस्यो गङ्गायामपि वालुकाः || ९३ ॥। 

4184 
आसन्नतामेति मृत्युरायुयोति दिने दिने । 
अआषातं नीयमानस्य वध्यस्येव पदे परे || २४ 

केषामण्येते। 
4135 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत | 
अग्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना || २५ ॥ 

4186 
एकसाथप्रवृत्तानां सर्वेषां तत्र गामिनाम् | 
यथेकस्त्वरितो याति का तत्र परिदेवना || २६॥ 

एतौ नगवतो व्यासस्य । 
413 

एके प्रातरपरे पश्ादन्ये पुनः षरे | 
सर्व निःसीधि संसारे यान्ति कः केन शोच्यते ॥ २७॥ 

क्षेमेन्द्रस्य । 

अथ विषयोपहासः ॥ १४९. 

4188 
नित्यमाचरतः दौचं कुवेतः पितृतपणम् | 

यस्य नोदहिजते चेतः शाखं तस्य करोति किम् | ९॥ 
कस्यापि । 

4189 
© 

यावतः कुरुते जन्तुः स्वसुखाव परिग्रहान् | 

तावन्तोस्य निखन्यन्ते हदये रोकरशङ्धवः ॥| २॥ 

4140 
दाराः परिभवकारा बन्धुजनो बन्धनं विषं विषयाः | 

कोयं जनस्य मोहो ये रिपवस्तेषु सुहदाशा ॥ २ ॥ 
कस्यापि। 
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4141 
कमयो भस्म विष्ठा वा निष्ठा यस्येयमीदृशी 
स कायः परतापाय युज्यतामिति को नयः | ४॥ 

| कस्याि। 
4142 , 

रक्तमांसमयः कायः सीणां स्पदोखुखायनः | 
तमेवाश्रन्ि सिंहाद्या रम्यं नास्तीह वस्तुतः ॥| ९ ॥। 

4148 
अङ्गमङ्खेन संषीडच मांसं मसिनि तु लियाः | 

पुराहमभवं प्रीतो यत्तन्मोहविजुम्भितम् ॥ ६ ॥ 
एता वासिष्ठात् । 

4144 | 

उन्तानोच्छनमण्डकपारितोदरसंनिमे | 

ङ्केरिनि खीत्रणे सक्तिरकृमेः कस्य जायते || ७ || 

कस्यापि । 
4145 

रैव विकृतं कायं वायुस्पन्दविवजितम् । 
येषु निव्याजमासक्तास्तेभ्योपि निभिमो वयम् || ८ ॥ 

शीदेवगणदेवानाम् । 
4146 

शेतं पदं समभिवीक्ष्य शिरोरुहाणां 
स्थानं परं प्ररिमवस्य तदेव पुंसाम् | 
आरोपितास्थिशकलं परिहस्य यान्ति 
चण्डालकूपमिव दूरतरं तरुण्यः || ९ || 

4147 
स्तनौ मांसग्रन्थी कनककलशाविद्युपमिती 
मुखं धेष्मागारं तदपि च शश्याट्धेन तुकितम् । 
लवन्मृत्रङिन्तं करिवरकरस्पधि जघनं 
मुदर्मिन्दं रूपं कविजनवि रोषेगुरु कृतम् ।] १० ॥ 

एतो नतृहरेः। 
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4148 
तषा शुष्यत्यास्ये पिबति सिरं स्वाद सुरभि 

क्षधार्तः सञ्शारीन्कवलयति मांसाज्यकरितान् | 
प्रदीपे कामारी खदृढतरमाचिष्यति वधं 

प्रतीकारं व्याधेः खमिति विपयेस्यति जनः || १९ ॥ 
कषस्याषप 

4149 १ 
जन्मैव व्यथैतां नीतं भवभोगप्रलोभिना | 
काचमृल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामणिमेया | ९२१॥ 

अथ पश्चत्तापः | १५० ॥ 
8 4150 
भोगा न भुक्ता वयमेव मुक्ता 
स्तपो न त्रं वयमेव तपराः | 

कारो न यातो वयमेव यता- 

सतष्णा न जीणो वयमेव जीणौः || १ ॥| 
4151 

नाभ्यस्ता भुवि वादिवृन्ददमनी विद्या विनीतोचिता 
खद्ात्रैः करिकुम्भषीठदलनेनौकं न नीतं यदः | 

कान्ताकोमकपद्वापररसः पीतो न चन्द्रोदये 

तारुण्यं गतमेव निष्फलमहो शुन्यालये दीपवत् ॥ २॥} 
4152 

न ध्यातं पदमीशरस्य विधिवत्संसारविच्छित्तये 

स्वगद्वारकपाटपाटनपटुधर्मोपि नोपाजितः | 

नारीषीनपयोधरोरुयुगलं स्वपेपि नालिद्कतं 
मातुः केवलमेव यौवनवनच्छेदे कुडारा वयम् || ३ ॥| 

4158 
क्षान्तं न क्षमया गहोेचितसलं व्यक्तं न संतोषतः 

सोढा दुःसह रीत्तवाततपनङ्केशा न तपं तषः | 
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ध्यातं वितस्महार्नरां नियमितप्रा्ेम शंभोः पदं 

तत्तस्कमे कतं यदेव मुनिभित्तेस्तैः फएकेवैश्िताः || ४ | 

4154 
जातः कू्मैः स एकः प्रथभुवनभरायार्पितं येन पृं 
आराध्यं जन्म धरुवस्य भ्रमति नियमितं यत्र तेजस्विचक्रम् | 
संजातव्यथेपक्षाः परहितकरणे नोपरिष्टान्न चाषो 

ब्रह्माण्डोदुम्बरान्तमेहाकवदपरे जन्तवो जातनष्टाः || ९ ॥ 

4155 
धन्यानां गिरिकंदरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता- 
मानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशाङ्कमट्धेरायाः | 
अस्माकं तु मनोरथोपरचितप्रासादवापीतट- 
क्रीडाकाननकेलिकौ तुकजुषामायुः परं क्षीयते || ६ ॥ 

4156 
भजानन्माहास्य्यं पतति रालभस्तीत्रदहने 
न मीनोपि ज्ञात्वा बाडदायुतमश्ाति पिशितम् | 
विजानन्तोप्येते वयामेह वरिपज्नाठजटिला- 
त्र मुश्वामः कामानहह गहनो मोहमहिमा || ७ ॥ 

एते भदैहरेः । 
415 | 

चलत्तरलतृष्णेन किमिवास्मिन्धरतिले | 

मया तस्कृतमज्ञेन पधात्तापाभिवृदधये ॥ ८ | 
वासिष्ठात् । 

4158 
मन्त्रोद्धावितदैवतेने विधिवहमसीकृताः सिद्धयो 
योगाभ्याससमाहितैरनुदिनं तीर्णो न मोहार्णवः | 
सुभ्यल्लुद्रनरेन्द्रदत्तविगलस्संप्ठवो्ासितै- | 
चिदगुदैरिव पण्डितेरपि बलात्कालः कथं नीयते |. ९ ॥ 
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4159 
धावित्वा समाहितेन मनसा दूरे शिरो नामितं 

भूपानां प्रतिशब्दकैरिव चिरं प्रोदधष्टमिष्टं वचः | 
हवाराध्यक्षनियन्त्रणापरिभवप्रम्लानवक्तैः स्थितं 
भरातः किं करवाम मुचचति मनो नाद्याप्यविद्याग्रहम्। ९०|| 

एतो श्रीडेवगणदेवानाम् । 
4160 

यातं यौवनमधुना वनमधुना शरणमेकमस्माकम् । 
स्फृरदुरहारमणीनां हा रमणीनां गतः कारः | ९२ || 

4161 
गात्रं संकुचितं गतिविगरिता दन्ता नां गता 
वृष्िनैदयति रूपमेव हसते वक्रं च लालायते | 
वाक्यै त्रैव करोति बान्धवजनः पली न भुभ्रुषते 
हा कष्टं जरयाभिमूतपुरषं पुत्रोप्यवन्ञायते ।| १२ || 

4162 
नो धमौय यतो न तत्र निरता नाथोय येनेदृकाः 
कामोप्यथैवतां तदथमपि नो मोक्षः कचित्कस्यचित् | 
तत्के नाम वयं वृथेव घटिता ज्ञातं पनः कारणं 
जीवन्तोपि मृता इति प्रवदतां राष्दाथसंसिद्धये ॥ ९३ ॥ 

केष(मप्येते । 

अथ काठचरितम् ॥ १५९ ॥ 
| 4168 

प्रंदरसहस्ाणि चक्रवर्तिदातानि च । 

निर्वापितानि कारेन प्रदीपा इव वायुना || ९ ॥ 

4164. 

भरतः कष्टमशे महान्त नृपतिः सामन्तचक्रं च त- 

ल्पा तस्य च सा विदग्धपरिषत्ताथन्द्रविम्बाननाः | 
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उद्रिक्तः स च राजपु्रनिवदस्ते बर्न्दिनस्ताः कथाः 
से यस्य वश्चादगास्स्मृतिपथं कालाय तस्मै नमः || २ || 

4165 | 
प्ाप्रा जरा यौवनमप्यतीतं 
बुधा यतध्वं परमा्थसिद्धश | 
भआयुगेतप्रायमिदं यतोसौ 
तिस्य विश्रम्य न याति कालः || ३ ॥. 

एतो भर्हरेः॥ 

7, 

[6 

4166 
कांथित्कल्पदातं कृतस्थितिचयान्काधिद्युगानां दातं 
कांधिदहषेशतं तथा कतिपयाञ्जन्तृन्दिनानां शतम् | 
तास्तान्कमेभिराटमनः प्रतिदिनं संक्चीयमाणायुषः 
कालोयं कवरीकरोति सकरान्भरातः कुतः कौरलम् | ४ || 

4167 
कठिन क्िततिवारिवद्धिपवनग्योमादियुक्तं जग- 
द्रह्माश्ाथ सराः प्रयान्ति विलयं विद्मो विचारादिति | 
परेयामोपि विनरयतोनवरतं लोकाननेकान्मृधा 
मायामोहमयीं भवप्रणयिर्नीं नास्थां जहीमो वयम् ॥ ९ ॥ 

एतो शाङ्करस्य । 
41688 ङ्ग 

अध्ैव हसितं गीतं पठितं धैः रारारिभिः | 

अधयेव ते न वृदयन्ते कष्टं कालस्य चेष्टितम् | ६ | 
# 1169 क्यपि 

न्नियमाणं मृतं बन्धं दोचन्ति परिदेवनैः | 
आत्मानं नानुद्यो चन्ति कालेन् कवलीकृतम् || ७ || 

नभिविगणदेवानाम् । 4170 भ 
भार्य भूपतिमवाप्य ततो धनानि 
भु्जामहे वयमिह प्रसभं इलानि | 
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इत्याराया बत विमोहितमानसानां 

कालो जगाम मरणावधिरेव पुंसाम् ॥ ८ || 
कस्यापि। 

अथ विवेकः ।॥ १५२ ॥। 
4171 

यस्मिन्वस्तुनि ममता मम तपस्तत्र तत्रैव | 
यत्रैवाहमुदासे तश्र मुदासे स्वभावसंतु्टः || ९ | 

4172 
मृत्योकिभेषि किं मुढ भीतं मुन्चति नो यमः । 
अजातं नैव गृह्णाति कुरु यलमजन्मनि ॥ २।। 

कस्यापि) 
4173 

मुण्डी जदी वल्कल्वांलिदण्डी 
कषायवा।सा त्रतकर्विताद्ः | 

त्यक्तेहिको वा यदि नाप्रतच्व- 
स्तदा तु तस्योभयमेव न्म् || ३ || 

41174 
अधीत्य चतुरो वेदान्व्याकृव्याष्टादर स्मृतीः | 
अहो भ्रमस्य वैफल्यमात्मापि करितो न नेत् || ४ ॥ 

एतो हरिगणस्य । 
4175 

जडास्तपोभिः शमयन्ति देहं 
बुधा मनथापि विकारहेतुम् | 
श्वा मुक्तमखरं दशतीति कोपा- 

समेप्रारमुहिदय हिनस्ति सिंहः ॥ ९ ॥ 
कस्यापि। 

4176 

छे गीतं सरसकवयः पाशतो दाक्िणाव्याः 

परे रीकावलखरणितं चामरप्राहिणीनाम् | 
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यद्यस्त्येवं कुर् भवरसास्वादने लम्पटत्वं 
नो चेचेतः प्रविश सहसा निर्विकस्पे समाधो | ६ | 

4147 
यदा किंचिज्ज्ञो द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा सवैज्ञोस्मीत्यभवदवरिप्तं मम मनः | 
यदा किनित्कि्ैेद्ुपजनसकाशादवगतं 
तदा मृर्खयोस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः || ७ ॥ 

माने म्लायिनि खण्डिते च वनि व्यथै प्रयातेर्थिनि 
क्षीणे बन्धुजने गते परिजने नष्टे रानैर्यीवने | 
युक्तं केवलमेतदेव खाधियां यज्जहुकन्यापयः 
पतम्रावगिरीन््रकदरदरीकनच्ते निवासः कचित् || ८ || 

एते भर हरेः । 

अथोपदराः ॥ ५५२ ॥ 
41789 

द्रविणस्प्रहया दुरीश्वराणां 
भरवित्तद्िविदोषणं भजन्तः | 
अपुनभवसाधनं दारीरं 
क्षपयामे वयर्मो नमः दिवाय | ९ ॥ 

4180 
सवेदो निर्वेदः स्मतिरपि च सा विस्मर 

स राल्राथा व्यथस्तदपि यजनं मोहजननम् | 
स ऊहः प्रत्युह्य हरिहरकथा सा च वितथा 
न यत्र स्यादात्मा स्फुरदनुभवप्रत्ययमयः || २॥ 

कस्यापि। 
4181 

कले महति जातेन अआस्मनः श्रेय इच्छता | 
भात्मज्ञाने अमः काया यज्जञत्वामृतमश्रुते || २ | 
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4182 
पुप्रक्रत्योः कथामेव शिवराक्तयोस्तथैर च | 
यः णोति नरो भक्त्या निष्पापः सोपि जायते || ४ || 

4183 
स गुणी स च धर्मिष्ठः स चित्रेकी स बुद्धिमान् | 
त्रह्ज्ञाने मतियैस्य शेषाः प्ुसमा नराः ॥ ९ | 

4184 
ग्रामे गोश्वखरोषट्टाद्या अरण्ये हरिणादयः । 

मरते पशवो मूढास्तथात्मानं न वेत्ति यः || ६ || 
4185 

सर्वेषां तु पदाथानामभ्यासः कारणं परम् | 
अनभ्यासेन मत्येस्य प्रप्र योगोपि नयति }} ७५|| 

4186 
अभ्यलसिन स्थिरं चित्तममभ्यसिनानिरुच्यतिः | 
अभ्यासेन परानन्दो द्यम्यसिनातमददोनम् | ८ | 

418") 
अभ्यासेनान्यसंचारो ह्यभ्यासेनन्यरूपता | 

अभ्यासेन समुत्क्रन्तिरमभ्यासेनाभिमादयः || ९ || 
4188 

श्रुत्वापि यदनभ्यासो लोल्यं निद्रा जने रतिः | 
विरुद्धशाखभ्नवणमेतव्योगतिना शनम् | ९० || 

4189 
असस्सङ्गाद्रुणज्ञोषि विषयासक्तमानसः । 
अकस्मासलयं याति मीतरक्तो यथा मृगः | ११ ॥ 

4190 

तेषयेष्वपि कष्टोयं विषयः सखीति नामतः | 
नीत्रत्यन्यैः किलाक्रष्टः खियाङरशो न जीव्ति |}९२।) 
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4191 
लीरलध्यानमातं तु ब्रह्मणोपि मनो हरेत् । 
के पुनधेतरेषां तु विषयेच्छानुवर्तिनाम् | ९३ ॥ 

4192 (कि 
खीरलं मोदनं सृष्टं दृष्टमारीविषोपमम् | † 
यदीच्छेदात्मनः भ्यो मनसापि न चिन्तयेत् || ९४ || 

एते योगरसायनात 
4193 

संसार तव दुष्पारपदवी न दवीयसी | 
अन्तरा दस्तरा न स्युयेदि रे मदिरेक्षणाः || ९९ ॥ 

कस्यपि । 
4194 

सङ्गः सव्रोर्मना व्याज्यः स चेन्त्यक्तु न शक्यते | 
स सद्धिः सह कतेत्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम् ॥ १६ 

4195 
कामः सबोत्मना देयः स वचेत्यक्तु न शक्ष्यते | 
मुमुक्षां प्रति कतव्यः सा च तस्यापि भेषजम् || ९७ || 

एतो माकंण्डयपराण। 
4196 

मोक्षद्रारप्रतीहाराथ्त्वारः परिकीर्तिताः | 
रामो विवेकः संतोषथतुथेः साधुसंगमः || १८ ॥ 

419" 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धातिमरलिना तथा | 

शुद्धा जन्मक्षये हैतुमेरिना जन्मकारणम् || ९९ ॥ 
4198 

सुभागुभाभ्यां मागोभ्यां वहन्ती वासनासरित् | 
पौरुषेण प्रयतेन योजनीया शुभे पयि | २०॥ 

4199 
न तदस्ति जगत्कोदो भुभकमोनुपातिना । 
यस्पीरूषेण ुद्धेन न समासाद्यते जनैः || २१॥ 
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4200 
शुभवासनया चेतो महत्या जायते महत् | 
आत्मानं चिन्तयन्रुद्रं नन्दी सद्रत्वमागतः || २२ 

4201 
षुद्रवासनया चेतः श्षुद्रतामेति नित्यशः| 
पिराचविभ्रमात्छुप्रः पि्ाचाननिरि परयति | २३ ॥ 

4202 
सदतिराययुक्तेन विश्चामिन्रेण विप्रता | 
भूयो भूयः प्रयुक्तेन दुष्प्रापा तपताजिता | २४ | 

4208 
प्रणयेन यमं जित्वा कृत्वा वचनसंगरम् | 

परलोकादुपानीतः सातित्या सत्यवान्पतिः || २९ || 

4204 
न सोस्त्यतिरायो लोके यस्यास्ति न फलोदयः | 
अतः कायः प्रयलस्तु सद्धिः शिवफलप्तये | २६ ॥ 

4205 
युक्त्या संतरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाङृतिः | 
दुर संस्यक्तयुक्तस्तु महागाधाणेवोपमः || २७ || 

4206 
खुसंनदसमस्ताङ्ख प्रश्मामृतवमेणा | 
वेधयन्ति न दुःखानि हारा वचशिलमित्र || २८ ॥ 

4207 
पसो निजमनोमोहकल्पितानल्पदुःखदः । 
संसारविषतरेतालो विचारेणैव लीयते ॥ ९९ || 

4208 

विचारदषैणे ठम्नां धियं षैयेधुरं गताम् । 

आधयो न विलृम्पन्ि वाताधि्रनिरं यथा || ३० || 
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4209 
यथोदिते दिनकरे कापि याति तमस्विनी | 
तथा विवेकेभ्युदिते कप्यविद्या विरीयते || ३९ || 

4210 
नाहं मांसं न चास्थीनि देदादन्यः परोप्यहम् | 4 
इति निथ्यवानन्तः क्षीणातिद्य इहोच्यते || ३२ || 

4211 
सवौ दृष्टीः परिव्यज्य नियम्य मनसा मनः | 
सबाद्याभ्यन्तराथस्य संकल्पस्य क्षयं कुरु || ३३ || 

4212 
यदि व्रषेसहस्लाणि तपशथरसि दारणम् | 
तथापि वे न सिद्धिः स्यात्संकत्पोपदामादते | ३४ || 

4213 
हरो यद्यपदे्ट( स्याद्धरिः कमल्जोपि वा | 
तथापि ते न सिद्धिः स्यात्संकल्पोपदामादते | ३९५ || 

4214 
संकल्पतन्तावखिला भावाः प्रोताः मुभाप्रुभाः | 
छिन्ने तन्त न जायन्ते कलत्पान्तेपि शरीरिणः || ३६ ॥ 

4215 
रान्तसंदेहदैरारस्यं गतकौतुकविभरमम् | 
परिपृणोन्तरं चेतः पूर्णन्दुरिव राजते || ३७ || 

4216 
चे तथन्चलया वन्या चिन्तानिचयपनच्ररे | 

वृत्ति बक्ति नेकत्र पञ्जरे केसरी यथा || ३८ ॥ 

4214 
द््टमात्रेषु भावेषु यथा बत न रच्यते | 
तथैव तदनायत्तं निरे वित्ते न रष्यते || ३९ ॥ 
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4218 
घटात्पटमुपायाति परादटमनुरकटम् | 
चित्तमर्थेषु चरति पादपोष्विव मकटः || ४०|| 

4219 
सफलो मांसदेर्स्य न कथित्पौरुषक्रमः | 
मनोदेहस्य सफलं सवमेव स्वचेष्टितम् || ४१ || 

4220 
मनोनिवोणमात्रेण जगन्नाप्ना महापिना | 
त्यक्तेनार्थन चान्तः स्याहुःखदारो मदास्मनः | ५२॥ 

4221 
मनोमात्रं जगस्सवै मनः पवेतमण्डलम् | 
मनो मूमिमेनो जीवो मनो वायुभनो जलम् | *३॥| 

4222 
क् खमाछासिधम्मिद्या हेरावकितिलोचना | 
काष्ठकु द्योपमाद्धषु रप्नाप्यमनसोङ्गना || ४४|| 

4228 
कल्पान्तपवनाः वान्तु यान्तु चैकलमणवाः | 
तपन्तु द्ादशादिस्या नास्ति निमनसः क्षतिः ॥ ५५ || 

4224 
राखरसत्सद्धः धीरेण चिन्तातप्रमतापिना | 

छिन्धि त्वमयत्तेवायो मनसैव मनोधुना || ४६ | 
4225 

वासनावागुराङृष्टो मनोहरिणको नृणाम् । 
परां विवदातामेति संसारवनगुस्मके || ४७ || 

4226 
सततोदारवृत्तासु कथासु परिरीकितम् । 

संपन्ननिरभठं चेतो मोहपङेने रिष्यते || ४८ | 
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42217 
तस्मासजागरः कायेः प्रबुद्धेन दिवानिशम् । 
न मुष्णन्ति च्छलाद्यस्मात्कामक्रोपादयोरयः || ४९ || 

एते वासिष्ठाति । ,. 
4228 

पुरमेकं जगत्यस्मिन्न डु सास्थिनिर्मितम् । 
च मेमित्ति महायामं सवतः क्लायुवेितम् || ९० ॥ 

42289 
नवद्वारे महामृतैः पज्चभिः सवेतो वृतम् | 
नृपञ्च पुरुषस्तत्र चेतनावानवस्थितः || ९९१ || 

4280 
मन्त्रिणो तस्य बुद्धिश्च मनधैव विरोधिनौ | 
यतेते तस्य नाशाय तावुभावितरेतरम् || ९२१॥ 

4231 
नृपस्य तस्य चत्वारो नारामिच्छन्ति विद्दिषः | 
क(मः क्रोधस्तथा लोभो मोहशधान्यो महारिपुः || ५२ ॥ 

4282 
यदातु स नृपस्तानि द्वाराण्यावृत्य तिष्ठति | 
तदा स्वस्थबलधैव निरातङ्थ जायते || ५४ || 

एते माक्रण्डे यपुरा गात । 
4238 

नयत्यत्रिरतारम्भा नियतिः परमात्मनः | 

यद्र रादिदमाभोगि जगचक्रं प्रवतेते || ९९ ॥ 

4284 
यश्च सवौत्मको देवः परं ब्रह्म महेशरः | 
स्वच्छः स्वानुभवानन्दरूपाकारादिवाजितः ॥ ५६ ॥ 

4235 
एतस्मास्पर मानन्दाच्छुदचिन्माररूपिणः | 
जीवः संजायते पतै तस्माचित्तं ततो जगन् ॥ ५७ || 
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4236 
शान्तस्यापगतेच्छस्य मनाक्संत्रेदनात्मकम् | 
स्व(भाविकं यर्स्फुरणं चिव्योघ्नः सोङ्गः जीवकः | ९८ | 

428 
यथा वतस्य चनं कृदानोरूष्णता यथा ] 

शीतता व। तुषारस्य तथा जीवत्वमात्मनः || ५९९ || 
4238 

जीवत्वाचित्तसांगत्यं चित्ततरादिन्द्रियादिवा 

इन्द्रियादेः शरीरत्वं र॒रीरात्कमसंचयः || ६० ॥ 
4289 

कमणः संचयरारस्वगेनरकौ मोक्षबन्धने | 
कमेणो जायते जन्तुर्बीजादिव नवाङ्करः || ६१९ | 

4240 
जन्तोः प्रवतेते कमे पुनर्बीजमिवाङ्रात् | 
आदिसर्गेहि नियतिमोवत्रैचित्यमक्षयम् | 
अनेनेस्थं सदा भाव्यमिति संपद्यते परम् |] ६२॥ 

4241 
भनुर्कीणो यथा पङ्के पुत्रिका वाथ दारूणि | 
वणौ यथा मषीकल्के तथा सर्गे स्थिताः परे || ६३॥ 

4242 
कटकत्वं पृथग्धेश्चप्तरगत्वं परथग्जलात् | 
यथा न संभवत्येवं न जगत्परथगीश्वरात् || ६४ ॥ 

4248 
ताप एव यथा वारि मृगाणां भरमकारणम् | 

असत्यमेव सत्याम तथा मूढ मतेजेगत् | ६९ ॥। 
4244 

न किनिककेनचिद्याप्रं न च किंचिक्कविस्स्थितम् | 

निदाकाशमजं शान्तं सवेमेतदमित्तिमत् | ६६ ॥ 
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4245 
मुधतैते वयमहौ ससुरासुरमानवाः । 
असत्या एव वल्गामो याम आयाम एव च |} ६७ || 

4246 | 
अलीक एव त्वद्भावो मद्धावोरीक एव च | 

भनुभूतोप्यसद्रुपः स्वप्रे स्वमरणं यथा || ६८ || 
424 

रारीरातीतवृत्तिस्त्वं शरीरस्थो भवाभिवः | 
मागाः शोकं च इई च त्वमात्मा विगतज्वरः | ६९ ॥ 

4248 
यथा रजोभिगेगनं यथा कमलमम्बभिः | 
य लिप्यतेतिसंशिषैर्दहेराटमा तयैव च || ७० || 

4249 
बरिःकजिमसंरम्भो हदि संरम्भवनजितः | 

रः तिर [द् 

कता बदहिरकतोन्तरलक्रि विहर राघव || ७९ | 

4250 
दे शादेशं गते चित्ते मध्ये यचेतसो वपुः | 
अजाटचसंनिन्मननं तन्मयो भव राघव || ७२ | 

4251 
त्रिविक्तः रा(न्तसंकत्पो धीरधीरूजितादयः | 

यथाप्राप्नानुतर्वी च लोके विहर राघव || ७३ | 

4252 
श्रुयतां ज्ञानसवैस्वं श्रुत्वा चैवावधायताम् | 
भगेच्छामाचरको बन्धस्तच्यागो मोक्ष उच्यते || ७४ | 

4253 
पाप्य ज्ञनदज्ामेतां पशुम्केच्छादयोपि ये | 
मरह त्रप्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः || ७९५ 

१ 
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4254 
यच्चास्ति मितगस्भीरं न तेजो न तमिलकम् | 
अनाख्यमनमिन्यक्तं तद्रूपं पारमात्मिकम् | ७६ ॥ 

4255 
नेन्द्रियाणि न वा रूपं न मनःपरिकल्पना | 
यस्सवै न च यत्सर्वे तद्रुपं पारमास्मिकम् || ७७ || 

4256 
परमाणोरपि परं तदीयो द्यणीयसः | 
मुद्ध ̀ सुक्ष्म परं शान्तं तदाकारोदरादपि || ७८ | 

4254 
एतद्रहस्यं पररममेतच्च परमं पदम् | 
एषा गतिर्विरक्तानामेषोसौ परमः दिवः | ७९ | 

एते बासिष्टाते । 

अथ काठसंख्यानम् ।। १५४ ॥। 
4258 

षद्धिः प्राणैः पठं प्रोक्तं षष्टिभिधेरिका च तैः | 

षष्टिमिधेटिकाभिः स्यादहोरात्रं तु मानवम् ॥ ९॥ 
4259 

दितिः पन्चदशिः पक्षः श्वुङ्कः कृष्ण गीयते | 
पक्षद्रयेन म।सः स्यास्पितृणां तददर्निराम् ॥ २ ॥ 

4260 
ऋतुमौ सक्येनैव षण्मासैरयनं स्मृतम् । 

अयनद्वितयं वर्षो देवानां वासरो निरा | ३ ॥| 

4261 
त्रातरि शस्सहन्ञेस्त चतुरक्षिः कलिः स्मृतः । 

शेषं युग्यं ज्ञेयं कलेर्हितरिचतुगुणम् ॥ * |! 
82 



काङ्कपरपद्धतिः 

4262 
खचतुष्कं रदा वेदाधतुयुगमुदाहतम् | 
चातुयुगेकसप्रस्या मन्वन्तरमुदाहतम् ॥ ९॥ 

4268 
चतुर्भिरबुदैः कल्पं त्रि शद्धिथ्र कोटिभिः । 
चतुदश खरेन्द्रा् पतन्ति ब्रह्मणोहनि || ६ ॥। 

4264 
चतुयुगसहस्रेण कल्पाख्यं ब्रह्मणो दिनम् | 
ततममाणा तथा राजिः ष्टिसंहारकारिणी ।। ७ ॥ 

4265 
अथ कालात्निसुद्रस्य त॒तीयनयनोस्थिता | 
ज्वाठा दहति तत्सत निर्वोणं ब्रह्मणो यतः || ८ || 

4266 
स्वपतो ब्रह्मणः स्वेदाद्भूमिरेकाणेवा भवेत् | 
निः असिः मुष्यते सापि सृजेस्सुपरोस्थितः पुनः ॥ ९ ॥| 

4267 
स्वकालपरिमाणेन पूर्णे वषेङाते किल | 
ब्रह्मादीनां तथा शक्तः क्षयो जन्म पुनः पुनः | ९०|| 

4268 
ब्रह्मा हरौ हरी हद्रे रुद्रो लीयत इश्वरे | 
ईशाः सदाशिवे सोपि रक्तौ शाक्तिः परे शेवे || ९९ ॥ 

4268 
पुनः खष्टिः पुननोदाः पनः कल्पपरम्परा | 
पनः पुनरिदं सवे चक्रवत्परिवतैते ॥ १२ ॥। 

420 

ये तत्र लीनाः परमे पदे शिवे 
मुक्ति गता देवि त एव नापरे | 

1 
# 
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व्राक्तिप्रणागे प्रलये महत्यो 
तेषां कदाचित्पतनं न विद्ते | १३ || 

| एते हिवभाषिताग्योगरसायनात् । 

अथ रारौरम् ।॥ १५५ ॥ 
4271 

अस्ति कारणमभ्यक्तं सवेव्यापि परापरम् | 
सानिष्यादपि दोयं विशवमू््योपलक्षितम् | ९ ॥ 

4272 
नाकारं न निरक्रारं न च खीपुंनपुंसकम् | 
नापस्तेजो मरब्योम भूमिदूरे न चन्तिके ॥ २॥। 

4278 
ततोनिच्छस्य देहस्य राक्तिरिच्छेत्यजायत | 
चिद्रूपिण्या तया क्रीडां कतूमैच्छत्त लीलया || ३ || 

4274 
क्रियारूपा गणमयी तस्या बुद्धिरजायत | 
जन दाक्तिरिति ख्याता त्रियाराक्तिथ सा स्मूता || ४॥| 

4275 
बुद्धरहं ततथित्तं राक्तिस्तस्याः सदाशिवः | 
नभोरूषी ततो वायुरीश्वरः समजायत || < ॥ 

4276 
हैश्वरात्समभदद्रो ज्योतिमेय उमापतिः | 

दद्रादिष्णुरभूदाद्यकैलोक्यपरिपालकः ॥ ६ | 

4277 
विष्णुनाप्यक्षयो जातो ब्रह्मायं प्रथिवीमयः | 

तदर्थमभवसरव ब्रह्माण्डं कनकप्रभम् ॥ ७ || 
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42778 
तेन खष्टं स्वशक्तयेदं जेलोक्यं सचराचरम् | 
पत्वभिः सह संभूय पन्चभूतमयास्मकैः || ८ || 

4279 
ततो ब्रह्मा हिधा भूतः शिवशक्तिविभागतः | 
लीपुंरूपेण सौख्या्थं सुरतेनासूनसजाः ।। ९ ॥। 

4280 
ततथ्तुमुखस्यासन्दश् पुत्रा मनोभवाः | 
तेषां दश्च ददौ कन्या मनोजाताः प्रजापतिः || ९० || 

4281 
ते सर्वे ज्ञाननिरताः खसंतुष्टास्तपोधनाः | 
तेषां पुत्रैथ पौत्रैथ व्याप्रं सवैमिदं जगत् || १९ ॥ 

4282 
तत आत्मभुवः पुत्रो मरीचिरिति योभवत् | 
द शपुत्रेषु विख्यातस्तस्माज्जातशथच कदयपः || ९२१ ॥ 

4283 
सोपि दक्षस्य कन्या कदयपः समजीजनत् | 
उत्पत्तिरेतुर्वि श्वस्य मृतयरामांधनुदेश्च ॥ ९३ || 

4284 
कष्टधा देवतायोनिस्तिर्यग्योनिशथ पत्चधा | 
एकधा मानुषी योनिरिमे मूताथतुदैश | ९४ ॥ 

4285 
तेजसा देवकार्येषु बभूवुः सप्र धातवः | 
अन्येषामपि कार्येषु पार्थिवाः सप्र धातवः || ९९ ॥ 

4286 
सव मिथुनरूपेण प्रजा उत्पादयन्ति ते | 
मेथुनानन्दनिरता विषयासक्तचेतसः || ९६ ॥ 
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4287 
भगस्तु वैष्णवी रक्तिर्टिङ्करूपी सदाशिवः । 
उभयोर्योगतो बीजं ब्रह्मरूपं प्रवरेते | १७ || 

4288 

गभोङायो धरापीठं रजो रक्तं च भास्करः | 

सौम्यं रेतो ब्रह्मरूपं तस्मिस्तन्न विलम्बते ॥ १८ || 

4289 
सूयाचन्द्रमसोयोंगममावास्यां विदुबैधाः | 
तस्यां प्रजाः प्रजायन्ते यदीच्छा पारमेश्रयी | ९९ ॥ 

4290 
शुक्र दोणितसंयोगो यदत्र किल जायते | 
तदा संजायते जवो वद्धिः सूयेमणेरिब | २० | 

4291 
्ूक्रोधिके भवेत्पुत्रो कन्या रक्तंपिके भवेत् | 
नपुसकं समत्वेन कमणो नियतियेथा || २९ ॥ 

4292 
अङ्गुःप्रत्यद्धःमागेन ततः पिण्डः प्रजायते | 

चमेणाच्छादितः सप्र धातवः स्युरनुक्रमात् ॥ २२॥ 
4298 

पिण्डं मज्नापुणौनामस्न्थां षष्ट शतैलिमिः | 

बासप्रतिसदस्राभिनोडीभिः प्र कृतम् ।। २३ ॥ 
4294 

क्रियाक्त्या विना क्रापि ज्ञानशाक्तिने दृदयते | 
तेनेदं ज्ञानराक्तयथं कृतं वेदम क्रियामयम् ॥ २४ ॥ 

4295 
चतुधिरातिमिस्तच्ैः क्रि याशक्तिर चेतना । 
ज्ञान रर त्तया युता वापि लक्ष्यते चेतनावती ॥ २९ ॥ 
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4296 
सवेज्ञोपि शिषस्तत्र शक्तिसङ्धेन मोहितः | 
नात्मानं न परं वेत्ति विचेष्टति तदिच्छया ॥ २६ || 

4287 
प्राणापानमयी शाक्तिः षट्चक्राधारसंयुतम् | 
शान्तं शिवं वीक्स्य वतेते कामकारतः || २७ || 

4298 
आधारः कन्दामेस्युक्तं स्वाधिष्ठानं च जन्मभूः | 
नाभिस्तु मणिपृराख्यं हदय विद्धयनाहतम् || २८ ॥ 

५4298 
निभुद्धिः कण्ठ इत्युक्त माज्ञाचक्रं भुवोन्तरे | 
आधारो हि चतुर्भ्नः स्वाधिष्ठानं च षडलेः || २९ ॥ 

4800 
दराभिर्मणिपृूराख्यं हादशस्तु भनाहतम् । 
विनुदधिः ोडग्ीर्भिन्तमाज्ञाचक्रं हयेन तु | ३० || 

4301 
काठासिरुद्र आधारे शक्तिः कुण्डलिनी तथा | 
अनिन्दाख्या स्वपिष्ठाने शक्त्या कामाख्यया सह || ३९. || 

4802 
नामो ब्रह्मा हदि श्रीशः कण्ठे रद्रो व्यवस्थितः | 
हेशवरो रम्बिकायां च तद्वै च सदाशिवः ॥ ३२॥ 

4808 
ञ्योतिःस्थानानि चैतानि षट्ुचक्राणे जगुुंधाः | 
नासामुलं विदुः स्थानं नादस्योत्पात्तिकारणम् ॥ ३३ || 

4304 
तस्यो्थे योगिनीचक्रं तदूर्ध्वे शक्तिरास्थिता । 
दाक्तय्वे तु शिखा परोक्ता शिखान्ते प्रमवन्तमः || ३४ ॥ 
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4305 
तमसोन्ते पर ज्योतिरलकष्यः परमेश्वरः | 
यं व्ष्टैव विलीयन्ते योगिनः स्थिरचेतसः || ३९ ।| 

4306 
चराचरेषु पिण्डस्थं पदस्थं खानिलादिषु | 
भास्करारिषु रूपस्थं रूपातीतं परं विदुः || ३६ || 

4307 
हासप्रतिसहस्राणगि कन्दान्नाञ्यो विनिगेताः | 
प्रविदय नाभिदेरेषु सवाङ्धेषु ततो गताः || ३७ || 

4808 
इडा च पिङ्गला चैव सुषुम्णा च सरस्वती | 
गान्धारी हस्तिजिह्वा च पुषा चैव निगयते || ३८ ॥ 

4309 
अलम्बुषा कुहशैव शङ्धनी दशमी मता । 
एताः प्राणवहा ज्ञेयाः प्रधाना दश नाडिकाः || ३९ ॥ 

48310 
इडा नासापुटे वामे पिङ्गला दक्षिणे भवेत् | 
छषुम्णा तालु भिच्छैव ब्रहमहारं प्रवतिता || ४० || 

- 4811 
सरस्वती च जिह्वायां गान्धारी वामकणेके | 
दक्षिणे हस्तिजिह्वाख्या पूषा वामे च लोचने | ४९ ॥ 

4812 
अलम्बुषा दक्षिणे स्याङ्ुनहरे कुहभवेत् । 
भा ब्रह्मरन्धान्मार्भेण ब्रह्मदण्डस्य इद्धनी । 
सदा बिन्दुवहा ज्ञेया रिङ्गद्रे च इद्धिनी ॥ ४२॥ 

4813 
प्राणोपानः समान उदानो व्यान एव च| 

नागः कूमेथ ककरो देवरो धनंजयः ॥ ४२ ॥ 
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| 4814 
प्राणो हि दशधा येष दश्लानामथवा प्रभुः | 
दासप्रतिसतहसराख्च नाडीषु विचरत्यलम् || ४४ || 

| 4815 
हदि प्राणो गुदेपानः समानो नाभिसंस्थितः | 
उदानः कण्ठदेरो च व्यानः सवेश्रीरगः ॥ ४९ ॥ 

4816 
सवाङ्गमोटको नागः कुमे उन्मेषकारकः | 
ककः क्षुतोद्वारकरो देवदत्तस्तु जुम्भकः | 
धनंजयो नादकरः स्यादेवं दशधा मरुत् || ४६|| 

481 
येन जीवति जीबोयं निर्जविो यं विना भवेत् | 
स प्राण इति विख्यातो वायुः कषेत्रचरः परः | ४७ ॥ 

4818 
कन्दाम्रासप्रोल्थितः प्राणः सदा वहति देहिनाम् | 
हहतं जीवमाश्वास्य बहिगेत्वा निवतेते || ४८ || 

4819 
पिद्धःलेडापथं गत्वा पीत्वा च गगनामृतम् | 
निवृत्त्य जीवं संतप्य पुनः कन्दे प्रवतेते || ४९॥ 

4320 
अपानेन पुनः कथिसमेरितः कालरूपिणा | 
निः घासोच्छासकृष्ाति जपन्हंसेत्यहर्मिङाम् | ९० ॥ 

4321 
देसथ हादशादले जीवात्मा हृदयाम्बुजे | 
तिष्ठन्करोति चैतन्यश्चोतं दीपो घटे यथा || ५१ ॥ 

4322 | 
बद्धः कमेगुणेबुद्धिसंयुतः गुणात्मकः | 
प्राही पञ्चेन्द्रियाथौनां मनोदृतेन सर्वदा | ५२॥ 
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4328 
चेतय्निखिरं देहं जीवात्मा ुखदःखभक | 

अत्मानं नवर जानाति कामक्रोपादिमिहेतम् || ९३|| 

4324 
स एव जीवः स प्राणी स दासीर निगद्यते | 

स एव गभदुःखस्य सोढा स्त्ेनैव कर्मणा || ५४|| 

4325 
इस्यद्केः संयुतः सैहिनो बालकाकृतिः | 
मातुराहाररसतो देहे गर्भोमिवधते || ५५ || 

4326 
ततो गभेस्थितः प्राणी चनिन्तयेत्कि कृतं मया | 
दुष्कृतं मरेन निरये गभौख्ये पतितोस्म्यहम् || ५६ || 

4327 
निः सृतोह करिष्यामि सक्रतानीति चिन्तयन् | 

उल्बणात्करपादाभ्या कृत्वा द्वार वि || ५७ || 

4328 
योनिद्धारत्रिनिप्क्रान्तो विसंज्ञः पतितः किती | 
न स पते स्मरेकत्किचिन्मायया बाध्यते || ५८ || 

43298 
अज्ञमिकहतो बाल्ये यौवने गृहतत्परः | 
वार्धकेपत्यचिन्तातः कमभिबेध्यते पुनः || ५९ || 

4380 
तत आयुःक्षये कन्दादपानः कालरूपतान् । 
प्राणं बहिः करोध्येव दागीरात्कुपितः किप || ६० || 

| 4381 

ऊरध्यै श्रसंस्ततः प्राणों यात्यलन्धस्थितिस्तनोः | 

तं यान्तमनुयास्येव जीवः कालप्रणोदितः ॥ ६९ ॥ 
83 
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4832 
निर्भेच्छन्नेव वपषो गद्यते यमकिंकरैः 
ते तं नयन्ति बहूधा भीषयन्तो यमान्तिकम् || ६२ 

4333 
पत्चेन्दरियमनोवुद्धितन्मत्रैभूतपन्चकैः। 
पनः कमंदारीरेण प्रयाति यमसंनिधिम् || ६३ ॥ 

43834 | 
ततो यमाज्ञया स्वरभै नरकं वा प्रपद्यते | 
अवदरिष्टन पण्येन पापेन च समन्वितः | 

तेभ्यो निगद्य भतेष् जायते कमेतः पनः || ६४|| 
4885 

एवं कदानचिन्नरकं स्वर्गं योन्यन्तराण्यपि | 
प्रयान्ति जीवा मोहेन मोहिता भवसकटे ॥ ६९५ ॥ 

एते योगरसायन ति । 
4336 

एते हि जीत्राधिद्धावा भत्रे भावनया हितिः | 

त्रह्मणः ककिताकाराः सहसखायुतकोटिशः || ६६ ॥ 
438पर 

सं ख्यतीताः पुरा जाता जायन्तेद्यापि चाभितः | 
उत्पत्स्यन्तेषि चैवान्ये कणीघा इव निद्चरात् || ६५ || 

4888 

स्वत्रासनवदावेदादाङातिवरातां गताः | 

दररास्वतिविनित्रासु स्वयं निगडिताङयाः || ६८ || 
| 4839 

अनारतं प्रतिरिरं प्रतिदेशं जसे स्थे | 

जायन्ते च त्रियन्ते च बुह्रुदा हव वारिणि ॥ ६९॥ 

| 4340 
कचिदखपथमजन्मनः केचिन्नन्मदाताधिकाः | 

केचिचासंख्यजन्मानः केचिद्वत्रिभवा नराः || ७० | 
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विहरन्ति जगत्येके निपतन्ट्युस्पतन्ति च | 
कन्दुक्रा इत्र हस्तेन म॒त्युनात्रिरतं हताः || ७९ || 

(युग्मम) 
434 

आदापारादातेबैद्धा वासनाभरवाहिनः । 

कायात्कायमुपायान्ति व्क्षाद्र्षमिवण्डजाः || ७२ ।| 
4843 

दिति देवा भुवि नराः पाताले भोगिनोखराः | 

त्रह्माण्डदुम्बरफले स्फुरन्मरक्त्रल्स्यिताः || ७३ || 
4344 

तावद्धमन्ति संसारे प्राणिनो मनसो रमान् | 

यावन्मृ्ढा न परयन्ति स्वरं निदात्मानमात्मना || ७४ || 
| 4845 

चिदानन्दमये देवे क्रियतां चित्तसंगतिः| 

दीषमोहमयी निद्रा त्यज्यतां संप्रवुध्यताम् || ७९ || 
4346 

तत्कमे यन्न बन्धाय सा विद्या या विमुक्ते | 

आयासायापरं कमे विद्यान्या शिल्पनैपुणम् || ७६ || 
एते वासिष्रान । 

अथ योगः ॥ १५४६ ॥ 
तत्र मन्नयोगः। 

4847 
मन्तयोमो लयथरैव राजयोगो हठस्तथा | 

योगश्चतुर्विधः प्रौक्तो योगिभिस्ततच्वदरिभिः | १ ॥ 
4348 | 

आसनं प्राणसंसोधो ध्यानं चैव समाधिकः | 

एतच्चतुष्टयं विद्धि सवेयोगेषु संमतम् ॥ २ ॥ 
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4349 ध 
व्रह्मविष्णुह्धित्रादीनां मन्त्रजाप्यविशारदः | 
साध्यते मन्त्रयोगस्तु वन्सराजादिभियेथा || ३ ॥ 

अथ र्ययोगः | 
4350 

कृष्णद्वेपायना्येस्तु साधितो लयसं्ञितः | 
नवस्वेव हि चक्रेषु ल्यं क्रत्वा महात्मभिः || ८ | 

4851 
प्रथमं ब्रह्मचक्रं स्याक्रिरावतै भगाक्रातति | 
अपनि मृलकन्दाख्ये कामरूपं च तज्नगुः | ९॥ 

| 4352 
तदेव बह्धिकुण्डं स्याच्छक्तिः कुण्डलिनी तथा | 
तां जीवरूपिणीं ध्यायेजयोतिष्कां मुक्तिहेतवे || ६ || 

4358 
स्वाधिष्ठानं द्वितीयं स्याचक्रं तन्मध्यगं विदुः | 

 पचिमाभिमुखं लिङ्क प्रवालाङ्रसंनिभम् | 

ततनोड़ीयाण्पीठे तु तद्धचात्वरा कषयरेज्नगत् || ७ || 
4354 

ततीयं नामिचक्रं स्यात्तन्मध्ये भुजगी स्थिता । 
पत्त्रात्रता मध्यराक्तिथिद्रुपा विद्यदाक्रतिः | 
तां भ्यास्रा सवंसिद्धीनां भाजनं जायते बुधः|| ८ || 

4855 
वतुं हृदये चक्रं विज्ञेयं तदपरोमृखम् । 
ज्योतीरूपं च तन्मध्ये हंसं ध्यायेपरयल्लतः | 

नं भयायतो जगत्सत्रै वरदयं स्यान्नात्र संदाय || ९। 
4856 

पञ्चमं कण्डचक्रं स्यात्तत्र वामे इडा भतेत् | 
दक्षिणे पिङ्गला ज्ञेया सुषुम्णा मध्यतः स्थिता | 
त्र ध्यास्वा शुनिज्यनिः सिद्धीनां भाजनं मवेत् || ९१०। 
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| 485 
षष्ट तु तालुकाचक्र षण्टिकास्थानमुच्यते | 

दशमद्वारमागै तु राजदन्तं च तज्नगुः | 
तत्र शून्ये लयं कृत्वा मुक्तो भवति निधितम् || १९१ ॥ 

= , _ 4358 
भूचक्र सप्रम तद्याद्धिन्दुस्थानं च तद्विदुः | 
भरुवोमभ्ये वतुलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते || १२ ॥ 

| | 4359. 
अष्टमं ब्रह्मरन्धं स्यात्परं निवाणसूचक्रम् | 
तद्ध्यात्वा सूनिकाप्राभं बरमाकारे विमुच्यते | 
तच्च जालघरं ज्ञेयं मोक्षदं लीनचेतसाम् || १३ | 

4860 
नतरमं ब्रह्मचक्रं स्याहकेः षोडडभियतम् | 
संविद्रूपा च तन्मध्ये रक्तिरूप्वौ स्थिता परा | 
तत्र पुणेगिरौ पीठे शक्ति ध्यात्वा विमुच्यते ॥ १४ || 

| 4361 
एतेषां नवचक्रागमेकैक्रं “यायतो मुनेः | 
सिद्धयो मुक्तिसहिताः करस्थाः स्युदिने ठ्न || १९५॥ 

4362 
कोदण्डद्रयमध्यस्थं परयन्ति ज्ञानचक्षुषा | 

कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं व्रजन्तिते || ९६ || 

4363 
ऊप्बहाक्तिनिपातिन अधः खक्तनिकुत्चनात् | 

मध्यदाक्तिप्रबोपेन जायते परमं सुखम् || ९५७ || 

अथ राजयोगः । 
4364 

दत्तश्नेयादिभिः पूर साधितोयं महात्मभिः | 

राजयोगो मनोवाय् स्थिरौ कृत्वा प्रयलतः | ९८ ॥ 
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4365 
पृवरभ्यस्ती मनोवातौ मूलाधारनिकुत्चनात् | 
पञचिमे दण्डमागे तु शङ्धन्यन्तः प्रवेरयेत् || १९ || 

4366 
ग्रन्थि्रयं मेद्यित्वा नीत्वा भरमरकंदरम् | 

ततस्तु नादजो विन्दुस्ततः भ्ुन्ये रयं व्रजेत् | २० ॥ 
486 

भभ्यासात्त् स्थिरस्त्रान्त ऊध्वरेताथ्च जायते | 
परानन्दमयो मोगी जरामरणवनितः || २९ ॥ 

4368 
अथवा मृलसंस्थानामुदरतिस्तु प्रबोधयेत् | 
खुप्रां कुण्डलिनीं शक्ति विसतन्तुनिमकरतिम् | २२। 

4369 
सुपुम्णान्तः प्रत्रेयेव पज्च चक्राणि भेदयेत् | 
ततः नित्रे गशाद्भामे स्फुरन्निमरतेजसि || २३ ॥ 

4870 
सहस्रदल पद्मान्तःस्थिते शक्ति नियोजयेत् | 
भथ तत्सुषया मवी सवाद्याभ्यन्तरां तनुम् | २५ || 

48१71 
प्रावयिल्तरा ततो योगी न किंचिदपि चिन्तयेत् | 
तन उत्पद्यते तस्य समाधिर्निस्तरमितः | 

एवं निरन्तराभ्य्रासाद्योगी सिद्धः स जायते | २५ ॥ 
एत दाङ्खुःधरस्य। 

अथ हढयोगः ॥ १५७ ॥। 
4342 

द्विधा ददः स्यदेकस्तु गोरक्ादिसुसाभितः | 
अन्यो मुकण्डपुत्राशचैः साधितोनिरामुनेः || ¶ || 
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4818 
तत्र गोरक्षसदशैः साभितो यः स कथ्यते | 
धरीररपि हि दुःसाध्यः क्ते पुनः प्राकृतैजनैः | २॥ 

484 
आसनं प्राणसंरोधः प्रस्याहारथ प्रारणा | 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्कानि स्मतानि षट् |} ३॥ 

अभधास्नम् | 

45१5 
एकान्ते विजने देर पविते निरुपद्रत्रे | 
कम्बलाजिनव्रल्रणामुपयोसनमभ्यसेत् || ४ ॥ 

4376 
उत्तानौ चरणी कतरा ऊरुसंस्थौ प्रयतलरतः | 

ऊरुमध्ये तथोत्तानं पाणी पद्मासनं विदम् | ५ ॥ 

अथ प्राणायामः | 

4877 
तत्र पद्मासनं बद्धा ततः संकोचयेच्वधः | 

समदण्डं शिरः कृत्वा नासिकान्तदृशं नमरेत् || ६ || 

4378 
यथैवोत्पलनालेन आक्रषति नरो जलम् | 
योगी योगसमाविष्टस्तथा कषति मारुतम् || ७ || 

4319 
काकचज्चुपुटीकृत्य ओष्ठ प्रोक्तानि पिबेत् | 

ओं कारध्वनिनाकरृष्य परयेद्यावरदन्तरम् ॥ ८ ॥ 
4380 

परणात्परकं प्रोक्तं कूम्भकस्तु निकुम्भनत् | 

रेचकं रे चरनादष्ष्मं ततान्तः साध्यत तरिभिः | ९ ॥ 
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4381 
प्राणायामान्नरः षष्टिं कुयोदेवमदमुंखे | 
चस्वारिराच मध्यहं संध्यायां विंशतिभेवेत् | 
अवेरातरे विदातिः स्यदेवं प्राणविनिग्रहः || ९० | 

4382 | 
रारीरलघुता दीप्रिजेठराभिविवधनम् । 
करशाखं च रारीरस्य जायते वै ध्रुवं तदा || १९ || 

48388 
लवणं सरसं साम्लमुष्णं रुक्तं च तीषणकम् | 
ल्ीसेवामस्निसेवां च बह्ारित्वं च वजयेत् ॥ ९२॥ 

4884 | 
कषीरं घतं च मृष्टान्नं मितताह्ारञ्च शस्यते | 
मतोक्तिः पवनाभ्यासो निद्रायाथ जयस्तथा || ९३ || 

4385 
केवले कुम्भके सिद्धे रचपुरकवजिते | 
न तस्य इभं किचित्रिषु लोकेषु विद्यते || ९४ || 

4386 

1१ 

) -> 

ततोधिकतराभ्यासाद्धवतः स्वेदकम्पने | 

ततोधिकतराभ्यासाहयदरी जायते ध्रुवम् || ९९ ॥ 
4384 

यैव दुरो गच्छेदु्प्लुव्योसपलस्य भूतले । 
पद्मासनस्थितो योमी तथा गच्छति मृतके || १६ || 

4388 
तताधिकतराभ्यासाद्ुमित्यागथ्च जायते | 
स्वल्पं वा बह वा भुक्त्वा योगी न व्यथते तदा || ९७ | 

4889 

अल्पमुत्रपुरीषश्च स्वरल्पनिद्रध जायते | 
कोटिलो दूषिका लाला स्वेदो दुगेन्धिता तनोः || ९८ ॥ 



हदयोगः ६६५५ 

4390 
[3 £ द् एतानि सवद् तस्य न जायन्ते ततः परम् | 

खीसद्धुः वजयेखलरादिन्दुः रक्षेसयलतः | 
आयुःक्षयो बिन्दुनारादसामध्यं च जायते || ९९ ॥ 

अथ प्रत्याहारः । 
4391 

तेष यद्रारनिष्क्रान्तं यावस्स्वविषयान्प्रति | 

चित्तं निवायेते यत्र प्रव्याहारः स उच्यते| २० ॥ 

अजथ पज्च धारणाः । 
4892 

गूरूपदे शा तधित्तमेकस्मिन्स्थानके यदि । 
वायुश्च रुध्यते यत्र धारणा सा विधीयते | २९ || 

अथ प्रथ्वीधारणा | 
4898 

नाभेरघो गुरस्योध्वे घटिकाः प्च धारयेत् | 
चायु ततो रमेष्परभ्ीधारणां तद्धयपहाम् | 
प्रथिवीसंभवो म॒स्युने भवेदस्य योगिनः || २२१॥। 

अथ जरखघारणा | 

4394 

नाभिस्थाने ततो वायुं धारेत्पन्च नाडिकाः | 

ततो जलाद्यं नास्ति जलमृत्युन योगिनः || ५२ || 

अथ तेजोधारणा । 
4395 

नाभ्य्वमण्डले वायं धारयेत्पन्च नाडिकाः । 

मभियी धारणा सेयं मदयस्तस्य न वद्धिना । २४ ॥ 

84 
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अथ वायुधारणा | 

4396 
नासाभरूमध्यदेदो तु वायुं तथैव धारयेत् | 
वायवी धारणा सेयं मुत्युस्तस्य न वायुना |} १९ |, 

अथाकाराधारणा । 
488 

भर मध्यस्योपरिष्टाच धारयेत्पञ्च नाडिकाः | 
वायुं योगी प्रयलेन तेयमाकादचधारणा |} ५६ ॥ 

4898 
भाकाङराधारणां कुवेन्मृस्युं जयति निधितम् | 
यत्र तत्र स्थितो वापि इखमत्यन्तमश्ते || २७ || 

अथ ध्यानम् | 
4489 

वायुः परिचितो यलादत्निना सह कुण्डलीम् | 
बोधयित्वा खषुम्णायां प्रविदोदभिरोधतः || ५८ | 

4400. 
महापथं प्रतिरयैवं मुन्यस्थाने लयं व्रजेत् | 
यदा तदा भवेद्योगी त्रिकालामलददेनः || २९ ॥ 

अथ समाधिः | 
4401. 

यदे तद्धर्यानमाख्यातं तचेत्परिणमसत्यपि | 
त्रेतन्यानन्दसरूपेण स॒ समाधिरुदीरितः || ३० || 

अथ जाग्रत्स्वभसुषुसितुरीयावस्थाः । 
4.4.02 

तुद्धिपुै तु यज्ज्ञानं बहर्विषयसेधितम् | 
पत्यक्षमनिरुद्धं च तज्नागरितमुच्यते || ३९ ॥ 
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4408 
अथोभवि तु यज्ज्ञानं प्रत्यक्षमिव दृरयते | 
गन्धवेनगराकरं स्वपरं तदुपलक्षयेत् || ३२ ॥ 

4404 
जामत्स्वमरावुभावेती निस्यं यत्र प्रतिष्ठित | 
उर्पत्तिः प्रलयथेव सौषुप्रमवधारयेत् ॥ ३३ || 

| 4405 
जीवाभावो विनिद्रा च द्रयं यत्र न त्रिद्यते | 
तत्तरीयामिति प्रोक्तमुखत्तिलयवर्जितम् | ३४ || 

4406 
अथ देहं स्थिरीककतँ योगिनां सिद्धिमिच्छताम् | 
कथ्यन्ते दादकमाणि वैः सिद्धि प्रापुरुत्तमाः | ३९ || 

4407 
महामुद्रां नभोमुद्रामुड़ीयाणं जालधरम् | 
मृलबन्धं स्थिरं दण्डं यः करोति स सिध्यति ॥ ३६ || 

अथ महामुद्रा । 
4408 

पष्ठी तु वामपादस्य योनिस्थाने नियोजयेत् | 
प्रसायै दक्षिणं पादं हस्ताभ्यां धारयेहूढम् ॥ ३७ ॥ 

4408 
चिबुकं हदि विन्यस्य पूरयेदयायुना पुनः । 
कुम्भकेन यथाशक्त्या धारयिस्वा तु रेचयेत् । 
वामाङ्केन समभ्यस्य दाक्षिणाद्गेन चाभ्यसेत् || ३८ ॥ 

अथ नभोमुद्रा । 
4410 

अन्तः कपालविवरे जिहामाकुञच्य चापियेत् | 
भूमभ्यदृषटिरमृतं पिबेव्खेचर मुद्रया || २९ ॥ 
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अथ जालघरम् । 

4411 
कण्ठमाकुञ्च्य हदये स्थापयेहृढमिच्छया | 
जालंधरो बन्ध एष सुधात्ययनिवारणः ॥ ४० || 

4412 
नाभिस्थोभिः कपाठस्थसहस्रकमलाच्युतम् । 
अमृतं सवैदा स्र पिबञ्ज्वलति देहिनाम् || ४९ ॥ 

4418 
यथा सोभ्निस्तदमृतं न पिबेत्तदिधिस्त्रयम् | 
याति पथिममार्गेण एवमभ्यसतः सदा 
अमृतीकुरुते देहं जाकधरमिति स्मृतम् ॥ ४२ 

अयोड़ीयाणम् | 
4414 

उडायाणं तु सहजं कथितं गुरुणा सदा | 

अभ्यसेदस्ततन्द्रस्त वृद्धोपि तरणो भवेत् || ४३ || 
4-415 

#९। € ४। * + [र * 

नाभेरूपवमघशथ्चापि तानं कुयासखयलतः | 
षण्मासभ्यासतो मृस्युं जयत्येव न संशयः || ४४ || 

अथ मृकुन्धः | 
4416 

मृलबन्धं च यो नित्यमभ्यसेत्स हि योगवित् | 
गुदं पाष्ण्यां तु संपीड्य वायुमाकुज्चयेद्रलात् | 
वारं वारं यथा चोध्वै समायाति समीरणः || ४९ ॥ 

4410 
पराणापानौ नादबिन्दू मूरबन्धेन चैकताम् | 
गत्वा योगस्य संसिद्धि गच्छतो नत्र संदायः | ४६ ॥ 
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_, । 4418 
अपानप्राणयोरेक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः | 
युवा भवति वृद्धोपि सततं मुरबन्धनात् || ४७ || 

अथ दण्डधारणम् | 

4419 
पृ्ठवन्पं स्थिरं कुयादनमरं स्थिर संचयम् । 
दण्डधारणमेतद्धि योगिनां परमं स्मतम् | ४८ ॥ 

एत यागशास्भ्यः। 

अथ माकेण्डयादिसाधितो द्वितीयो हरयोगः।॥ १८५८ 

44.20 

सोकार्धन प्रवक्ष्यामि यचोक्तं व्यासकोटिभिः | 
ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति च निवृतिः ॥ ९ || 

4421 
निर्ममत्वं विरागाय वैराग्याद्योगसंगंतिः । 
योगाच जायते ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते | २ || 

.4.422 
उपभोगेन पुण्यानां प्राक्तनानां तथांहसाम् | 
कतैव्यमिति नित्यानामकामकरणत्तथा || ३ | 

4423 
असंचयादपूर्वस्य क्षया्पृवार्जितस्य च | 
कर्मणो बन्धमामोति रारीरं न पुनः पुनः || ४ ॥ 

4424 
अथेह कथ्यतेस्माभिः कमणा येन बन्धनम् | 

छिद्यते सदुपायेन श्रुत्वा तत्र प्रवत्यैताम् ॥ ५ ॥। 
4425 

अष्टावङ्कानि योगस्य यमो नियम जासनम् । 
प्राणायामः प्रव्याहर धारणा ध्यानतन्मयः || ६ || 
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अथ यमः | 

4426 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचय॑परि महः | 

इष्टानिष्टपरा चिन्ता यम एष प्रकीर्तितः || ७ || 

अथ नियमः | 

4427 
स्वाध्यायज्ञौचसंतोषा देवताराधनं तपः | 
वैराग्यं च जनासद्खो नियमोप्येष उच्यते || ८ || 

अथासनम् । 
4428 

नाध्यातः क्षुपितः श्रान्तो न च व्याकुरचेतनः | 
युङ्जीत योगं योगज्ञो नित्यं तिद्धयथेमाटूतः ॥ ९ ॥| 

4429 
न शीते नाति चैवोष्णे न दुर्गे नाम्बुनस्तटे | 
न सोपद्रवदेशेषु योगं संसाधयेकचित् || ९० || 

4430 
एकान्ते विजने रम्ये पविते निरुपद्रवे | 
इणखासने समाधिः स्यादलाजिनकुरोत्तरे | ९९ ॥ 

| 4431 
पद्ममधोसनं चापि तथा सिद्धासनादिकम् | 
आस्थाय योगं युल्नीत कृत्वा च प्रणवं हदि || ९२॥ 

4482 | 
समः समासनो भूत्वा संहत्य चरणावुभौ | 
संवृतास्यस्तथा चोरः सम्यणग्वि्टभ्य चाग्रतः || ९३ | 

4433 
पाष्णिभ्यां लिङ्कवृषणावस्परशन्पयतः स्थितः । 
किंचिदुत्नामिताशिरा दन्तैदेन्तान्न संस्प्रशेत् || ९४ ॥ 
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4434 
संपरयन्नासिकाम्रं स्वं दिशाधानव्रलोकयन् | 

€ [1 (भ [| श के क्याहृढ पृष्ठवंशामुड़ीयाणं तथोदरे || १९ ॥ 
विशेषकम् । 

4435 

उत्ताने चरणो कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयलतः | 
ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणी पद्मासनं लिदम् || ९६ ॥ 

4436 
दक्षिणोरुतले वामं पादं न्यस्य तु दक्षिणम् | 
त्रामोरोरुपरि स्थाप्यमेतदषौसने मतम् || ९७ || 

44.54 
पाणि तु वामपादस्य योनिस्थाने नियोजयेत् | 
वामोरोरपरि स्थाप्यो दक्षिणः तैद्धमासनम् ॥ १५८ ॥ 

अथ प्राणायामः। 

4488 
स दहे स प्राणायामैदहेहयेषान्प्रत्याहरेण पातकम् | 

धारणाभिथ दुःखानि ध्यानेनानीश्रान्गुणान् || ९९१ ॥ 

4439 

यथा पवैतधातुनां ध्मातानां दह्यते मरम् | 
तथेन्द्रियकता रोषा दद्यन्ते प्राणनिग्रहात् || २० || 

4440 
वर्यं कर्तु यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः | 
तथैव योगी छन्देन प्राणान्नयति साधितम् ॥ २९ ॥ 

44.41 

यथा हि साधितः सिह मृगान्हन्ति न मानवान् | 
तथा हि साधिताः प्राणाः किल्विषं न नृणां तनुम् ||२२। 
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4.4.42 
प्राणायामं विना योगं साषयेद्यस्तु मन्दधीः | 
न स सिद्धगतिं याति पङ्कुवोजिगतिं यथा | ९२ || 

4448 
तस्मात्तु साधनं कुयोसख्राणायामस्य योगवित् | | 
प्राणापाननिरोपयथ प्राणायामः प्रकीर्तितः || २४ ॥ 

4444 
सत्याहति सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह | 
त्रिः पठेदायतप्राणः प्राणायामः स उच्यते || २९५ || 

44.45 
चक्षुः स्पन्दनमात्रस्य यावद्नादशसं्तिकाः | 
ताव्निरुध्यते प्राणः प्राणायामः स उच्यते || २६॥ 

4446 
स्वजानुतः करावतै यावद्माददा छोटिकाः | 
यावन्निरुध्यते प्राणः प्राणायामः स कीर्तितः || २७ || 

444 
प्राणायामो ठधुस्त्वेको द्विगुणो मध्यमः स्मृतः | 
उत्तमलिगुणो ज्ञेय इत्येषा वैदिकी स्थितिः || १८ ॥ 

4448 
प्रथमेन जवेस्स्वेदं द्वितीयेन च वेपथुम् | 
विषादं च तृतीयेन जयेहोषाननुक्रमात् || २९॥ 

44.49 
दविगुणोत्तरया ब्रृद्धया प्रत्याहारस्तु धारणा | 
प्यानं समाधिरित्येतरं प्राणायामादनुक्रमात् | ३० || 

4450 
तस्माद्युक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत् | 
शयतां मुक्तिफलदं तस्यावरस्थाचतुशट्यम् | ३१ ॥। 

0 
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4.451 
{वस्तिः प्रपनिस्तथा संत्रिखयसादशथ महामते | 

स्वरूपं शृणु चैतेषां कथ्यमानमनुक्रमात् || २२ ॥ 
4.452 

कमे गामिष्टदुष्टानां जायते फलसंक्षयः । 
चेतसोथेकषायत्वाद्यत्र सा प्वरस्तिर्च्यते || ३३ || 

4458 
पहिकामुष्मिकान्कामाद्चममोहात्मकांथ् यन् | 

निरप्यास्ते सदा यागा प्राप्रिः स्यत्सतिकामिकी || २४ || 

4454 
अतीतानागतानथोन्विप्रकृछतिरोहितन् | 
विजानाति यदा योगी तदा संतव्रिदिति स्मृता || ३९ || 

4455 
यान्ति प्रसादं येनास्य मनः पन्च च वायवः | 

इन्द्रियाणीन्द्रियाथथ्च स प्रसाद इति स्मृतः | ३६ | 
4458 

प्राणायामस्य युक्तिस्तु पवाभ्यासस्य कथ्यते | 
यां चक्ुमुनयः सर्वै नाडीतंशुद्धिरैतवे ॥ ६५ || 

4457 

पत्रे दक्षिणदस्तघ्य स्वाङ्गश्ठनेत्र पिङ्गलाम् | 

निस्य परयेदायमिडया त दानैः धीः || ३८ | 

4458 

यथ(कक्ति निरोपेन ततः कुयोच कुम्भकम् | 
पुनस्व्यजेसिङ्गलया रान र चनकं मतम् || २९ ॥ 

4459 
पनः पिङ्गलया पू पूरयेदुदरं शनैः | 
धारधिला यथार्य( रे वयेदिडय। शनेः ॥ ४० ॥ 
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4460 
[वा [>8 ४७ 

यथा व्यजेत्तथा पूवे धारयेदनिरोधतः | 
नाडीविमुद्धी जात्यां ततः कुयब्ययेच्छया || ४१९ | 

अयथ प्रत्याहारः | ५ 

4461 
ठाब्दादेगभ्यः प्रवृत्तानि यदक्षाणि यतात्मभिः | 
भ्रत्याह्ियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः || ४२॥ 

4462 
सबाद्याम्यन्तर शौचं निप्पाद्याकरण्डनाभितः | 
प्रयिसरा बुधः प्राणी प्रत्याहार मुपक्रमेत् || ४३ || 

4468 
रजसा तमसो बरूत्ति सच्ेन रजसस्तथा | 
संछाद्य निमेले सत्त्वे स्थितो युञ्जीत योगवित् || ४४ ॥ 

4464 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्राणादीन्मन एव च । 
निगृह्य समव्रायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत् || ४९५ || 

4465 
यस्तु प्रव्याङरेत्कामान्तवाङ्गाणीव कच्छपः | 
स स्वार्मरतिरेकस्थः एद यत्यातमानमातमना | ४६ || 

अथ प्राणा | 

4466 
प्राणायामा दद्ाद्वौ च पारणा साभिधीयते | 
दे धारणे स्मृतो योगे मुनिभिस्त्वदश्शिभिः || ४७ || 

4460 
भाध्रारजन्मभृतानि हत्कण्ठस्तालुनातिके | 
भमध्ये मस्तकद(रं दशस्थानेषु धारणा ॥ ४८ || 
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4468 
गुरूपरे रामास्य एकस्मिन्स्थानके यदि | 
रुध्यते यन्मनोवतौ धारणा सामिभीयते || ५९ | 

44:69 
जितां जितां शनैभूमिमारोदेत यथाक्रमम् | 
दोषान्ब्यार्धीस्तथामोहमादत्ते भूरनिजिता || ९० || 

अय व्यानम् | 

4470 
मून्येषु चावकाडोषु गृहाखु च वनेषु च| 
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् | ५९ ॥ 

44171 
त्यक्तसङद्ो जितमना ठष्वाहारो जितेन्द्रियः| 

पिधाय बद्धा दवाराणि मनो ध्याने नियोजयेत् ||५२॥ 
4472 

आत्मानं च जगत्स> दृशा निस्याविभिन्नया | 
चिदाकारमयं ध्यायन्योगी याति परां गतिम् || ५२ | 

4478 
अथवा प्रोच्यते ध्यानमन्यदेव्रात्र योगिनाम् | 

रहस्यं परमं मुक्तेः कारणं प्रथमं च यत् || ५४ ॥ 
4474 

वायुवच्चज्चल चित्तं स्थिरीकतु न शक्यते | 
तदथै सकले योज्यं तस्माद्भवति निष्कलम् | ५९५ | 

4475 

मुलाधारस्थितं जीवं प्रदीपकलिकाकरतिम् | 

प्रणवेन समाकृष्य ददामान्ते निवेदरायेत् || ९६ ॥ 
4.46 

ततो जये प्रणवं मृाधारास्समुत्थितम् । 

(नियति दरामद्टारे मनसादानरूपिणम् ॥ ९७ ॥। ` 
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44.77 
यथा प्रयुक्त ओकारः प्रतिनियौति मुधनि | 
त्थोक।रमयो योगी अक्षरे त्वक्षरो भवेत् || ५८ ॥ 

4478 
कु वन्नेषं यदा पर्येन्मनोनेत्रेण योगवित् | । 
हंसं बिन्दुं शिखां ज्योतिस्ततो ठलयमवाप्नुयात् ॥ ५९ ॥ 

4479 
त्रहमह्वारमुखे सेमं नितधिकरल्पं परावरम् | 
परमं ञ्योतिरासादयय योगी तन्मयतां व्रजत् ॥ ६? || 

4480 
निनधिकस्पे पदे प्राप्रे जीवे तद्यतां गते | 
नरयन्ति सवेकमाणि तस्मिन्दृष्टे परावरे || ६९ | 

4481 
वुक्षमूभि यथा पक्षी अकस्मदिव दृरयते | 
बुद्धिस्यो दृरयतामेति इ्वगित्येव तथा विभुः 1| ६२॥ 

4482 
अग्रतः प्रष्टतो मध्ये पाश्चेतोथ समन्ततः | 
विश्युचकितवद्धति खयंकोटिसमप्रभः || ६३ ॥ 

| 44883 
रतान्ते खी यथात्मानं क्िणं कहं न बुध्यते | 
रमणोपि न जानाति काहं योगे तथा पुमान् || ६४॥ 

4484 
मुणोस्याञ्चयेवत्कोपि कोप्याधयैवदीक्षते | 
शरुखा दृष्ट तथाप्येनं न सम्यग्वेद कथन || ६९ ॥ 

4485 
गुसुप्रसादतो रक्ष्यं लन्ध्वा यलात्समभ्यसेत् | 
अभ्यासाहृरयते देवो जञनदृष्टचा महे्रः || ६६ ॥ 

+ 
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. , 4486 
तजः पर द्युतिमतां तमसः परस्ता- 

दादिव्यव्रणममलं कनकस्वरूपम् | 
आत्मानमात्मनि गतं प्रङृतेर्विभिन्न- 
मानन्दमात्रमिति परयति यः स मुक्तः 4 ६७॥। 

4487 
यथ। वेदे | 

वेदाहमेतं पुरषं महान्त- 
मादिस्यतव्रणं तमसः परस्तात् | 
तमेव विदिस्वानिमृच्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेयनाय |} ६८ || 

अथ समाधिः | 

4488 
समाधिः समतव्रस्था नीर्बास्मपरमस्मनोः | 

निस्तरगपदप्राप्िः परमानन्दरूपिणी | ६९ || 

4489 
निःासोच्छुसयुक्तो वा निस्पन्दोच्रललोचनः | 

हिवध्यायी छुटीनश्च स समाधिस्थ उच्यते || ७० | 

4490 

न शृणोति यदा किनिन्न परयति न जित्रति | 

न च स्प्री विजानाति स समाधिस्थ उच्यते || ५१ ॥ 
+ 

अथ तुयातीतम् । 
4491 

अस्यन्तशुद्धचिन्मात्रे परिणामधिराय यः | 

तुयौतीतं पदं तर्स्यात्तत्स्थो भूयो न शोचति || ७२॥ 

4492 
निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपपद्यते | 

तद्भावभावतो योगी मुक्तो भवति नान्यथा |} ७३ 1] 
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4498 
यथाकारावदे कार्मा सवैभावगतोपि सन् | 
न भावरसज््रनामेति स महातमा महेश्वरः || ७४ ॥ 

4494 
यथा जलं जलेनैक्याच्चिक्िप्रमुपगम्यते | 

तथात्मा सत्यतमिति योगिनः परमात्मना | ७९ ॥ 

4495 
ततोन जायते नैव वधते न विनर्यति | 
नापि क्षयमत्रामोति परिणामं न गच्छति || ५६ || 

4496 
छेदे दं तथा दहं दोषं भूरादितोन च| 
मूृतचक्रादवामोति दाब्दधिदंयते न च | ७७ || 

एते प्राणेभ्य यागशासत्रभ्यश्च। 
-~~----~~~-----~-- - ~------------ 

अथ मनःस्थिरीकरणप्रभावः ॥ १५९. ॥ 

4487 

यदन्यत्र मनो याति ध्यायते योगिनस्तदा | 

तत्रैव हि कयं कुयोच्छिवः सवैगतो यतः || १ ॥ 
4498 

युक्तयानया भवेनेतरिछत्तपक्षमचन्चलम् | 

सवैतरेकं शिवं ज्ञत्वा निर्धिकल्प विधीयते || २॥ 
4499 

कामक्रोधादयः स्वरे मतिरक्षण्यहकृतिः | 
गुणा विविधकमाणि विलीयन्ते मनःक्षयात् || ३ || 

4500 
भमनस् क॑ गते चित्ते जायते कर्मणां क्षयः | 
यथा चित्रपटे दग्धे दह्यते चनिच्र्षचयः || ४ || 
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4501 
तक्रयोगाद्यथा क्षीरं काटिन्यमुपगच्छति | 
तथा जीवो मनःस्थेयौत्परं ब्रह्माधिगच्छति || ९ | 

4502 
यथा हिमप्रभावेण जलं स्त्यानस्रमाप्रियात | 
तथा मनःस्थिरत्वेन जीवः शिवमयो भवेत् || ६ ॥ 

4508 
शिवस्य रक्तेर्जीवोस्ति जीवहाक्तिर्मनः स्मृतम् | 
जीवं हेवं प्रापयितुं मन एव हि कारणम् || ७ ॥ 

4504 
जीवः हितः शिवो जीवो न मेदोम्त्यनयोः कचित् | 
मनोठिपरो मत्रेज्नीवो मनोयुक्तः सदाशिवः | ८ ॥ 

एते शाङ्कःधरस्य । 
क न~~ र ~~न 

अथ योगिमहिमा ।॥ २६० ॥ 
4505 

अलील्यमारोग्यमनि्ुरस्वं 
गन्धः स्पुभो मूत्रपुरीषमल्पम् | 
कान्तिः प्रसादः स्वरसौम्यता च 
यागप्रवृत्तेः भरथमं हि चिह्नम् ॥ ९ ॥ 

4506 

भनरागं जनो याति परोक्षे गुणकातेनम् । 

न बिभ्यति च सचानि सिद्धेनक्षणमुत्तमम् || २॥ 

4507 

ङ्रीतोष्णादिभिर्युध्ेयैस्य बाधा न जायते | 

न भीतिमेति चान्येभ्यस्तस्य सिदधिरपस्थित ॥ ३ ॥ 
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अथ दोषोपरसगेचिकित्सा । 
4508 

क अ [प 

प्रमादाद्योगिनो दोषा यथते स्युधिकिस्सितम् | 
तेषां नाशाय करतैत्यं योगनीतिं निबोधमे | ४ ॥ 

॥ 4509 
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चाधियं जडता लोपः स्मृतेमूकत्वमन्धता | 

ज्वरश्च जायते सद्यस्तद्रदज्ञानयोगिनः || ९ ॥ 
| 4510 

ल्लिग्धां यवागू नाल्युष्णां चित्ते तत्रैव धारयेत् | 
तावहुल्मपरश्ान्त्यथं गुदावर्त यथाधिभि || ६ ॥ 

4511 
यतरागं चापि पवने बायुम्रन्थ्युपरि क्षिपेत् | 
तद्कत्कम्पे महद्र स्थिरं मनसि धारयेत् | ७ ॥ 

4512 
तरिघाते क्चसो वाचं बाधिर्ये श्रवणेन्द्रियम् | 
तथेवाम्कं कलं ध्यवयेत्तृषार्तो रसनेन्द्रिि || ८ | 

4518 
यस्मिन्यस्मिन्यदा दे तरिमिस्तदुपकारिणम् | 
भारयेदरणामुष्णे दतां शीते विदाहिनीम् || ९ ॥ 

4514 
(व [०९ ५ क नय 

क शिरसि संस्थाप्य तथा कष्टेन ताडयेत् । 

लुपरस्मृतेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जाय्ते ॥ ९० || 
4515 

५ कौ / $ अमानुषं सस््रमन्तयेोगिनं प्रविरोद्यदि | 
वाय्वभ्रेधारणा तरेनं देहसंस्थं विनिदेत् ॥ ९९ ॥ 

4516 
* # ४ 

एवं सवात्मना काया रक्षा योगविदानिहाम् | 
धमाथकाममोन्ताणां शरीरं साधनं यतः | ९२॥ 
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4514 
परवृत्तिलन्तिणाख्यानाद्योगिनो विस्मयात्तथा | 
विज्ञाने विलयं याति तस्माद्धेयाः प्रवृत्तयः ॥ ९३ | 

4518 
उपस गौः प्रवतेन्ते दृषटेप्यात्मनि योगिनः | 
ये तांस्ते संप्रवक्ष्यामि समासेन निबोधमे ॥ ९४ | 

4519 
काम्याः क्रियास्तथा कामान्मानुषानमिवाञ्छति | 
खियो दानफलं विद्यामायुदष्यं घनं दिवम् ॥ १९ ॥ 

4520 
देवस्वममरेशत्वं रसायनवयःङ्रियाः | 
मरुसपपत्तनं यज्ञं जलाग्न्यात्रेश॒नं तथा || ९१६ 

4521 
नित्तमिष्थं प्रवृत्तं हि ठयाद्योगी निवतेयेत् । 
ब्रह्मासङ्कि मनः कुवेन्नुपसगास्मुच्यते ॥ १७ ॥ 

4522 
उपसंजितिरेभिरुपसगौस्ततः पुनः | 
योगिनः संप्रवतन्ते सात्वराजसतामसाः ॥ ९८ || 

4523 
प्रतिभः श्रावणो दैत्रो भरमावकती तथापरौ | 
पञ्चैते योगिनो योगवित्राय कटुकोदयाः || ९९ ॥ 

4524 
बेदा्भशाखकाव्याथौ विद्या शित्पान्यरोषतः | 
प्रभवन्ति यदस्येति प्रातिभः सतु योगिनः || २० ॥ 

4525 
शाष्दाथानलिलान्वेतति शब्दं गह्णाति चैव यत् । 
योजनानां सहसेभ्य! श्रवणः सोमिधीयते || २९ || 

86 
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4526 
अष्टौ यदा तु दृरयन्ते समन्ताहेव योनयः | 
उपसर्भं तमित्याहुरदेवमुन्मत्तवद्रुधाः ॥ २२ ॥ 

4524 
भ्राम्यते यल्लिरालम्बे मनो दोषेण योगिनः | श 
समस्ताधारविभ्रंशादमः स परिकीर्तितः ॥ २३ ॥ 

4528 
आव्रते इव तोयस्य ज्ञानावर्तो यदाकुलः | 
नित्तमास कृतावतेमुपसगेः स उच्यते || २४ ॥ 

4528 | 
एमिर्नाशितयोगास्तु सकला देवयोनयः | 
उपरसरगमेदाघोरेरावतेन्ते पुनः पनः ॥ २९ ॥ 

4580 
्रात्रूत्य केवलं युक्तं योगी तस्मान्मनोमयम् | 
चिन्तयेत्परमं ब्रह्म कृत्वा तत्वं मनः || २६ ॥ 

अथ सप्रधारणाः । 
4581 

योगयुक्तः सदा योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः| 
सक्ष्मस्तु धारणाः सप्र भूराद्या मुरि धारयेत् || २७ ॥ 

4582 
धरित्रीं धारयेद्योगी ततः सौक्ष्म्यं प्रतते | 
जाठमानं मन्यते चोवा तहन्धं च जहाति सः || २८ ॥ 

4538 
तथे वाप्डु रसं सक्ष्मं तदरूपं च तेजसि | 
स्पदी वायौ तथा तदद्धिभतस्तस्य धारणाः || १९ ॥ 

| 4584 
ग्योश्चि सूदेमप्रवृत्तेश्च दाब्दं तहज्नहाति सः । 
मनसा सवभूतानां मनश्वाविशते यदा | 
मानसीं धारणां निभनन्मनःसीरेम्यं च जायते || ३० | 
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4535 
ते हुद्धिमशोषाणां क्षखवामातन्य योगवित् | 
परित्यजति संप्राप्य बुदधिसौदेम्यमनुत्तमम् ॥ ३९ ॥ 

॥ 4536 
यस्मिन्यस्मिस्तु कुरुते भृते रागं महामते | 
तसिमिस्वस्मिन्समासक्ति संप्राप्य स विनरयति ॥ २३२॥ 

458 
तस्माद्दिवा सल्माणि संसक्छानि परस्परम् | 
परित्यजति यो योगी स परं प्रामुयास्पदम् । ३२ ॥ 

4588 
एतान्येव तु बन्धाय सप्र सक्माणि सवेदा | 
भूरादीनां विरागो संभवेधस्तु मुक्तये ॥ ३६|| 

4589 
गन्धादिषु समासक्तमित्येतदखिलं जगत् | 
पुनरावतेते मौ ख्यात्तव्रह्मामरमानुषम् ॥ २३९ ॥ 

4540 
सत्रैता धारणा योगी समतीत्य यदीच्छति | 
तरिमस्तसिमिस्तदा भूते ठयं याति विधानतः || ३६ | 

4541 
देवानामसुराणां च गन्धर्वारगरक्षसाम् । 
देहेषु लयमायाति सङ्गममोति न कचित् || ३७ ॥ 

अथाषटमहासिद्धिपरा।मेः । 
4542 

भणिमा कधिमा चैत्र महिमा प्रा्धिरेव च | 

प्राकाम्यं च तथेित्वं बिल्वं च तथापरम् ॥ ३८ ॥ 

4543 
यत्र कामावसायित्वं गुणानेतास्तथेतरान् । 

प्ाप्रोत्य्टावनायासात्परं निवोणस्चकान् || ३९ ॥ 
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4544 
सूकष्मास्वुष्ष्मतरोणीयाञ्छीत्रत्वाह्विमा गुणः | 
महिमाशेषपुज्यत्वालातिनंप्राप्यमस्य यत् || ४० || 

4545 | 
पाकाम्यमस्य व्यापित्वादीरिस्वं चेश्वरो यतः । | ॥ 
वशिस्वादशिता नाम योगिनः सप्रमो गुणः | ४९॥ 

4546 
यत्रास्य स्थानमप्युक्तं यत्र कामावसायिता । 
रेश्र्यैकारणैरेभिर्योगिनः परोक्तमष्टषा | ४२॥ 

एते मारकक्रंण्डेयप॒राणात । 

अथ योगिचयां ॥ ९.६९. ॥ 
4547 

वाग्दण्डः कर्मेदण्डथ मनोदण्डश्च ते यः| 
यस्थेते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी निगद्यते || ९ || 

| 4548 
या निशा सवेजन्तूनां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जा्रति भूतानि सा निशा परयतो मुनेः ॥ २॥ 

4549 
येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः | 
यत्र सा्यंगृदो यथ तं देवा योगिनं विदुः || ३ ॥ 

4550 
मानापमानौ यावेती प्रीस्ुदेगकरौ नृणाम् | 
तावेव विपरीतार्थौ योगिनः सिद्धिकारकौ ॥ ४ ॥ 

4551 
चक्षुः पृतं न्यसेत्पादं वलरपुतं पिबेज्जलम् । 
सर्यपुतां वदेद्वाणीं बुद्धिपृतं विचचन्तयेत् || ९ ॥ 
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4552 
सवेसङ्गविदहीनथ सर्वपापनिव्जितः | 
जडवन्मुकवद्योगी विचरेत महीतलम् ॥ £ ॥ 

4553 
असिधारां विषं वहि समसे यः प्रपद्यति | 
मालाुधातुषाराणां स योगी कथ्यते बुधैः | ७ || 

4554 
य तस्मिन्स्थाने क्षणं तिष्ठेदीदृग्योगी कथंचन । 
भायोजनं चतुर्दिक्षु पवित्रं तसचक्षते || ८ || 

4555 
चतु :सागरपयेन्तां प्रथिवीं यो ददाति च| 
तत्त्वज्ञस्य च यो भिक्षां समां वा नाथवा समाम् | ९॥ 

4556 
सतिभ्ये आद्धयज्ञेषु देवयात्रोत्सवेषु च | 
महाजने च सिद्धार्थो न गच्छेदयोगविक्कनित् || ९० | 

455१ 
जाते विधूमे चाङ्कारे सवेस्मिन्भुक्तवन्नने | 
अटेत योगविद्वैक्षं न तु तेष्वेव नित्यशः || ९९ || 

4558 
यथैन मवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च | 
तथा युक्तरेद्योगी सतां धमेमदूषयन् || ९२ ॥ 

| 4559 
भक्षं गन्गृहस्थेषु श्रोत्रियेषु चरे्यतिः | 
फल मुरं यवाग्वन्नं पयस्तक्र च सक्तवः || ९२३ ॥ 

4560 
ब्रह्मचर्वमलोभश्च दया क्रोधः उाचेत्तता | 

आहारलाषवं शौचं योगिनां नियमाः स्मृताः || ९४ ॥ 
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4561 
सारभुतमुपासीत ज्ञानं तत्कायसाधनम् । 
जञानानां बहता येयं योगविघ्रकरी हि सा || ९९ ॥। 

4562 
इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तुषितशचरेत् । 
अपि कल्पस्रहसलेषु नैव ज्ञेयमवापुयात् | ९६ ॥ 

4563 
समाहितो ब्रह्मपरोप्रमादी 

ब॒ धस्तथैकान्तरतिजितिन्द्रियः | 
विभुद्धवुद्धिः समलोष्टकाज्चनः 
प्रामोति योगी परमव्ययं पदम् || ९७ | 

एते माक्रण्डेयपराणात् । 

अथारिष्ज्ञानम् ॥ १६२ ॥ 
4564 

अक्षीणकर्मबन्धस्तु क्तात्वा मृत्युमुपस्थितम् | 
उक्रान्तिकाठे संस्मृत्य पुनयौगित्वमृच्छति || ९ ॥ 

4565 
तस्मादसिद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः | 
जञेयान्यरिष्टानि सदा येनोक्क्रान्तौ न सीदति | २ 

4566 
अरिष्टानि विशिष्टानि मृणु वक्ष्यामि तानि ते| 
येषामालोकनान्मृस्युं निजं जानाति योगवित् || ३ ॥ 

456 
देवमा धुवं शुक्रं सोमच्छायामरुन्धतीम् | 
यो न परयेत् जीवरेत्स नरः संवत्सरात्परम् | * ॥ 

4568 
अरदिमि विम्बं सुयैस्य वद्धि चेवांशुमारिनम् | 
वषैकादश मासांश्च नरो नोध्वै स जीवति || ९॥ 
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4569 
वान्त्या मूतर पुरीषं यः सुवणेरजतं वमेत् | 

प्रत्यक्षमथवा स्वमे जीवितं दशमासिकम् | ६ ॥ 

4570 
दृष्टा प्रे्तपिाचादीन्गन्धवैनगराणि च | 
खवणवणेवृक्षां्च नव मासान्स जीवति | ७॥ 

45१1 
स्थुलः कृदाः कृरः स्थुलो योकस्मददेव जायते | 
प्रकृतेश्च निवर्तेत तस्यायुधाष्टमासिकम् ॥ ८ || 

4572 
खण्डं यस्य पदं पर्ण्योः पादस्याम्रेथवा भत्रेत् | 
पांडुकदेममध्ये वा सप्त मासान्स जीवति || ९ ॥ 

4573 
कपोतगुध्रकाकोरा वायसो वापि मूषनि| 
क्रव्यादो बापरो लीनः षण्मासायुःप्रदद्यकः || ९० | 

454 
हन्यते काकर्पा्किमिः पांसुवर्षण वा नरः| 
स्रच्छायां चान्यथा दृष्ट चतुमासान्स जीवति | ११ ॥ 

4575 
अनभ्र विद्युतं दृष्टा दक्षिणां दिश्चमाश्रिताम् | 
पयसीन्द्रधनुवौपि जीवितं त्रिदिमातिकम् ॥ ९२ 

4576 
घते तैऊे तथादरशे तोये वाप्यात्मनप्तनम् | 
यः परयेदशिरःस्कन्धां मासादष्वे न जीवति || ९३ ॥। 

45477 
यस्य बस्तसमो गन्धो गात्रे राव्रसमोपि वा| 
तत्य मासां ज्ञेयं योगिनः किल जीवितम् ॥ ९४ ॥ 
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4578 
यस्य वरै क्ञातमात्रस्य हत्तोयमवशुष्यति | 
पिबतशथच जलं रोषो दाहं सोपि जीवति || १५९॥ 

4579 
यस्यापि हन्यते दृिभूतै रा्रावथो दिवा| 
स मृत्युं सप्रराचान्ते पुमन्प्रामोत्यसंश्यम् ॥ १६ ॥ 

4580 
पिधाय कर्णौ च निजौ न भृणोत्यात्मसंभवम् | 
नरयते चक्षुषोज्योतियेस्य सोपि न जीवति | ९७।| 

4581 
रक्तकृष्णाम्बरधरा गीतहस्यपरा च यम् | 
दक्षिणाशां नयेत्तारी स्वरे सोपि न जीवति || १८ ॥ 

4582 
नतन क्षपणकं स्वपे हसन्तं नृत्यतत्परम् | 

एकं विलक्षं विभ्रान्तं विद्यान्मृत्युमुपस्थितम् | १९ ॥ 

4588 
पततो यस्य त्रै गर्त स्वपने द्वार पिधीयते | 
न चोत्तिष्ठति यः श्रभ्रत्तदन्तं तस्य जीवितम् || २० | 

4584 
स्वमेतं प्रतिरोद्यस्तु न च निष्क्रमते पुनः| 
जलप्रवे्यादपि वा तदन्तं तस्य जीवितम् | २९॥ 

4585 
कराकेः पुरुषैः कृष्णेधिकटेरुद्यतायुधेः | 

पाषाणेस्ताडितः स्वम सथोमृत्युभवेन्तरः ॥ २२ ॥ 
4586 

दीपादिगन्धं नो वेत्ति पदयत्यरभ्निं तथा निहि | 
नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्षते यः स मुत्युमान् | २३ ॥ 



विदेहयुक्तिकथनय ६८९ 

458 
स्वभाववेपरीत्येन शरीरस्य विपये | 
कथयन्ति मनुप्याणां समासन्न यमान्तकौ || २४ ॥ 

4588 
भारक्ततामेति मुखं जिह्वा व्राप्यासिता भवरेत् । 
तद् प्राज्ञो विजानीयान्मृल्युमासन्नमागतम् | २५ | 

4589 
नासिका वक्रतामेति कणेयेनेमनेन्ती | 
नेत्रं च वामं सरवति यस्य तस्यायुरुद्रतम् ॥ २६ ॥ 

4590 
योगिनां ज्ञानतरिदुषामन्येषां वा महात्मनाम् | 
प्राते च कलते पुरुषेस्तद्िचायै विचक्षणः || २७ | 

एते मार्ण्डयपराणान् । 

अथ विदेहमुक्तिकथनम् ॥ १६२ ॥ 
4591 

पवाह्ने वा परनि वा मध्याह्ने वा परे कचित् | 
यत्र वा रजनीभागे तदरिष्टं निरोक्षितम् || ९ ॥ 

4592 
तस्य भागे तथेवाद्धौ योगं युञ्जीत योगवित् | 

विदेहमुक्तये ज्ञानी त्यत्का मरणजं मयम् | २ ॥। 
(युग्मम्) 

4598 
बद्धपद्मासनो धीमान्तमसंस्थानकंरः | 

निरुद्ध प्राणपवनो दन्तैदन्तान्न संस्प्रोत् || २ ॥ 

4594 

बद्धद्या निरुष्य क्वराणि नव मीरितरोचनः | 

अकारं त धनः कस्वा गुणं सवं नियोज्य च ॥ ४ || 

7 
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4595 
तत्रात्मानं शरं सोपि वृतो भुतेन्द्रियादिभिः । 
प्राणवायुमनःस्षवेः क्षिपो हक्कमलस्थितः ॥ ९ || 

45986 

दरामद्यारमार्गेण रक्ष्यं प्राप्य ततः परम् | 

पट्त्रि शत्तच्वसंयुक्तः परमात्मनि टीयते || £ || 
( कलापकम् ) 

459 ¶ 

ततः परममाकादामतीन्द्रियममोचरम् | 
ग्र्या नेव चाख्यातुं शक्यतेचन्तमश्चुते || ७ ॥ 

अय कालवत्चना | 

4598 
जीवन्मुक्तः सदेहं विचरामि जगत्रयम् | 
इति नेज्नायते वाञ्छा योगिनस्तन्निनोधमे || ८ | 

. ध 4599 
चारीरे न नयत्येव कालः कस्यापि कुत्रनि 
अतः ररीररल्षाथं यललः कचस्तु योगिना ॥ ९ || 

48 00 
योगिना स्तत यनादरिषटटानां विचारणा | 
कतेव्य( येन काठेसौ ज्ञातो दन्ति च्छलान्नतम् || १० || 

48601 
ज्ञात्वा कालं च तं सम्यग्लयस्थानं समाभितः | 

युञ्जीत योगं कालोस्य यथासौ जायतेफलः || १५१ | 
4602 

वद्धसिद्धासना देहं पुरयेसखाणवायुना | 
कृत्वा दण्डं स्थिरं बुद्या दश द्वाराणि रन्धयेत् |} १२॥ 

व अ 
वन्धयत्खचरो मुद्रा प्रवाया च जरुष्रम् | 
अपनि मुलबन्धं च उड़ीयाणं तथोदरे |} १३ ॥| . 
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4604 
थाप्य भुजगीं राक्ि मलवातैरधःस्थिताम् | 

सुषुस्णान्तयतां पञ्चचक्राणां मेदिनीं शिवाम् || ११४ || 
4605 

जीवं हदाश्रये नीता यान्तीं बुद्धि मनोयुताम् | 
सहस्रदलपद्मस्थिवे रीना इधामये | १९॥ 

4606 
पीत्वा सखुधाकरोदधतमम्तं तेन मलतः | 

सिश्चन्तीं सकठं देहं छशवयन्तीं विचिन्तयेत् || १६ ] 

460¶ 
तया साध ततो योगी शिवेनैकार्मतां व्रजत् | 
परानन्दमयो मुखा चिद्ृत्तिमपि संत्यजेत् | १७॥ 

4608 
ततो रक्ष्यमनाभासमहंभावविवर्जितम् । 
सवोङ्ककल्पनारीनं कथं कालो निहन्ति तम् ॥ १५८ || 

4609 
स एव कालः स दिवः स सवं नापि किंचन| 
कः केन हन्यते तत्र भ्रियते नापि कथन | ९९॥ 

4610 
ततो व्यतीते समये कालस्य भ्रानितिरूषिणः | 

योगी सखुप्रोत्थितं इव प्रबोधं याति बोपितः | २० || 

4811 

एवं तिद्धो भवेद्योगी वन्चयिखरा विधानतः । 

कालं कठितसंसार परूषेणाद्तेन हि ॥ २९ ॥ 

4612 

ततल्िभवने योगी विचरस्येक एव सः | 
परयन्सं सारवैचित्रयं स्वेच्छया निरहंकृतिः ॥ २५२ ॥ 
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4613 
यथाक्रररिमसंयोगादके कान्तो हुताशनम् । 
भाविष्करोति नैकः सन्दृष्टन्तः सतु योगिनः || २३॥ 

4614 
मृहेहिकार्पदेहाषि मुखामेणास्यणीयसा | 1 
करोति मृद्धारचयमुपदेशः स योगिनः || २४।। 

4615 
पिङ्गला कुररः सपेः सारङ्गान्वेषको वने | 
इषुकारः कुमारी च षडते गुरवो मताः|| २५९॥ 

4616 
रुरुरावविषाणाग्रमालोक्य तिलकाकृति | 

सह तेन त्रिवधन्ते योगी सिद्धिमुषा्रुते | २६॥ 
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अथ म्रन्थप्ररसा । 
4619 

इति विरचितबन्धा पद्धतियौ मयेयं 
सकलगुणिगणानां प्रीतये सास्तु नित्यम् | 
व्रिपुरुनिमरुदीव्यत्सत्कलानां निधानं 

तरुणतरणिरुद्धा विद्विषत्कौशिकानाम् | ९ ॥ 
4618 

क्षीराभ्पेः कमठेव केरावपददरद्गेव सापोमुखा- 
त्सङ्वाणीव सुधाकरादिव खा भानोरिबोदयोतिता। 

माकन्दादिव मञ्जरी जलघरद्र्धव या निगेता 

सेयं शाङ्गधरात्तनोतु जगतथतोमुदं पद्धतिः || २॥ 

4619 | 
अस्याभ्यासाद्ून्थघर्यस्य शिष्यः 
सवेज्ञः स्या्िस्फुरचारुबुदधिः | 
अथं कामं वेत्ति धमे च मोक्ष 

निःसंदेदं शीलितुं पण्डितोपि ॥ ३ ॥ 
4620 

शाख्राध्थि सकलं विलोद्य नितरां म्रन्थः कृतोयं भया 
लोकानन्दकरः समस्त्कलासंतानजेवातुकः | 
अस्यास्वाद्च खभावितामृतरसानानन्द पृणान्तराः 
सन्तः संप्रति नाकवासनिरतान्देवान्हसन्तु धुवम् | ४ |] 

इति शाङ्कधरपद्तिः समापा 





अथ खड्धपरीक्ा | 

46 21 
खद्राह्षमीस्तथा राज्यं यदः खद्गादवाप्यते | 
खद्रद्विरितिनाराश्च यत्रात्तमभिदध्महे | १ || 

" नङुलस्य। 

अथ रक्षणाने | 

4622 
लोहानां लक्षणं वक्ष्ये यथोक्तं मनिपगत्रेः | 
निरङ्गसाङ्गमभदेन ते लोहा विविधा मताः || २।। 

4623 

निर ङ्क: काज्चिपाण्डयादिमेदाद्रहविधा मताः | 
रसकमखु ते राप्ता ननत्य [सानाः || २ || 

4624 

वद्यन्ते प्रायदरो यस्मात्साङ्ाः खद्(दिकर्मसु | 

नामभेदेन चिह्वानि लोदहानामाभेदप्महे |] “ | 

4625 
षुद्राङ्गं खदृढं यस्य नीरमीपलतीयते 
रोहिणीं तां विजानीयात्तक्षणे बहू त्रेदनाम् ॥ ९॥ 

4626 
नीलपिण्डसमाङ्क च नीरप्ण्डिं विदुबुंषाः | 
मयुरकण्ठसंस्थानमङ्ग यस्य प्रतीयने | 

मयुरभरीवकं लोहं तं विदुमृनिपुंगवाः || ६ | 

4627 
नागकेसरपुष्पाभमद्धु यस्य प्रतीयते | 
मयरवचकं प्राहुर्लोदराखविरो जनाः | ७ ॥ 
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4628 
यरिमिस्तिन्तिरपक्षाभमङ्ग सोहि प्रतीयते | 
दुलमं तन्महामूल्यं तित्तिरङ्धुः खपाकजम् || ८ ॥ 

4629 
खवणेसदृकाकारा त्वद्गभूमिः प्रतीयते | 
खुवणवचकं °विष्यादरूहु मूल्यं महागुणम् ॥ ९ ॥ 

46380 
भव्रिच्छननं षुसुक्ष्माङ्धः दुब्ाभागं खपाकजम् | 
यस्मिञ्दौवालमालानमाटस्तं मुनिपुंगवाः || १० || 

4631 
रकं पाश्द्वयं यस्य मध्ये स्वणसमाङ्गकम्| 
भृमवत्सीमसंस्थानं मौसलं तरक विदुः || ९१ ॥ 

| 4632 
म॒णालनालप्रतिमं विवरैर मसंस्थितैः | 
कङ्ोठवजक्रं प्राहः स्वणकं वचवचिन्तक्राः || १२ || 

4633 
अदधुः प्रतीयते यत्र वहूग्रन्थिसमन्वितम् | 

दभ तन्महामूल्यं म्रन्थिवजरकरमुच्यते || ९२ || 
लोहाणं स्येते । 

4684 
रूप्यपत्रसमा भूमिरङ्ख अतं प्रतीयते | 
तं धवरुभिरिं पाण्डि पाण्डिन्ताः प्रवदन्ति हि|| १४ 

4685 
तन्वी पत्रावरी काला सैवणाङद्कासिपत्रिका | 

प्राहः कालर्गि(रे षाण्डि लोदशराखविदारदाः | ९९ ॥ 

4688 
धारा डुभा भवेद्यस्य मध्यं कञ्जठसंनिभम् | 
कृष्णेर क्ैभितं गात्रं विद्यात्कज्नलवजचकम् | १६ || 
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463" 
सदक्मं रजतपत्राभमङ्ख कृष्णासिपत्िका | 
कुटीरकः समाख्यातस्तत्ते शयथुरमत्रेत् || ९५७ || 

4688 
केतकीपत्रसदरामद्धः यस्य प्रतीयते | 
निद्यात्केतकरिववं तु तीदगपरारे महागुणम् || ५८ ॥ 

4689 
निर द्ग रौप्यपन्राभमीपत्तीलनिभं च यत् | 
दुलभं तन्महामौल्यं कान्तिं प्रचक्षते || १९॥ 

4640 
अद्ध दमनपच्राभमङ्खः यस्मिन्प्रदीयते | 

विद्याहमनवचं तु तीदणध्रारं मदागणम् || २८ || 

4641 
कृप्णभ्ूमिसुवरणाभमीषद्न चा ङ्गसंगतम् | 
डाहुनीवचकरं व्रिद्यात्कालसंज्ञमथापरे || २१॥ 

46412 
ऊष्व्रगं कपिलाभासमङ्खः यस्मिन्प्रतीयते | 
नकुलाङ्ग तु तं विदयार्स्पदोस्तस्याहिनागनः || ५२९॥| 

4648 
आसीमा कालिका यस्व श्ुद्राङ्ग कुण्डलीकृतम् | 

ुद्रवचकनामानं प्राह नागजुनो मनिः ॥ २२|| 
खङ्कनक्रोडम्य। 

4644 
अन्तगौदं चिह्वहीनं विदारे 
मध्ये स्थुठं स्थुलधारातितीक्ष्णम् | 
रक्नोवक्ष्छेदनाथे महान्तं 
कृत्वा खज्खं देवराजोतिद््टः ॥ २४ ॥। 
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4645 
वामनाख्यं महान्तं तु येन तन्तुने जायते | 
ठेदे गां चिह्नं प्राहुः खड्धं विचक्षणाः || २५ || 

4646 
घृष्टे यस्मिन्भवरेव्खड दारीरं प्रतिबिम्बितम् | 

अङ्खःपत्राभिषं खड प्राहः खडतिचक्षणाः || २६ || 

` 464 
एरण्डवीजप्रतिममङद्ध यस्मिन्प्रतीयते | 

मरिषा(ख्यः स वै खडो नीलमेषसमच्छविः || २७|| 
4648 

यस्यद्धिः स्थररेखा घनमस्रणरुचिः सत्रेतो व्याप्य तिष्ठे 
द्वारा तीक्ष्णातिसृक्ष्मा प्रविदाति रुधिरस्परोमात्रेण खद्धः | 

यस्याम्भः पीयमानं रमयति निखिलं व्याधिमापिं सममा 

त्रेरिश्रणीं विदान्तीं प्रवदति णिरिदो वचमेतद्जादि | २८ | 

4649 
यं प्राप्य क्षितिपः समप्रधरणि रा स्ति प्रदान्तद्धिष- 

त्साथः साथः कृतार्थङ्ितनिखिलकरुलः संपदा वधमानः | 
यरस््मिदटक््मी ; स्थिरात्मा वसति रतिपतिं सवरोक्राधिनाथ 

हत्वा तस्मासयलादयमतुरगुणः पूजनीयो नरेन्द्रः | २९॥ 
लोहरत्राकररयंतत । 

4650 
गुणदोषाश्च खडानां वरह्यन्ते क्रमरो मया | 
यान्विज्ञाय बुधः कुयौर्वड्जालवित्रेचनम् || ३० | 

4651 
भविज्ञातो धृतः खडः शुभसंपत्तिनाश्चकः | 
विज्ञातः सकरेश्चयैदायको भवति प्रभोः | 
तस्मात्तेषां गुणान्वह्ये यथोक्तं मुनिपृगत्रैः ॥ ३९ ॥ 

ममेतो 1 
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जथ गुणाः| 

4652 
चस्य यस्य तु यचन्नं तचेत्सवङ्गखुन्दरम् | 

स दगुत्तम प्राहुः सवसंपत्तिकारकम् |¦ २३२२ ॥ 
4653 

अचन्द्राक्ृतियस्मिन्खङ स्वाभाविकी भतेत् | 
भमापि दषिसहसाणि दन्ति चन्द्रस्तमो यथा | २२३ ॥ 

4654 

गदा नक्र तथा शं उमर्मण्डलं तथा | 
यत्र स्वराभाक्रिकं खद्धुस खड नपदकेभः || ३५ ॥ 

4655 
एकव्रणा मन्रेदयस्त लक्षणैकेन संयतः | 
त खङ्कराजा नूपतेवरज्ञेयः जुभकारकः || ३५ || 

4656 
पातं नीरं तथा कृष्णं सनुबीजाकृति तथा | 
थच दाडिमवीजामं तद्रचं प्रतरं वरदः || ३६ ॥| 

465१7 
निस्तरकल्को भत्रेद्यत्र दिवारात्रं त्रिकेपितः | 
मधुरो मनुत्रणामः स खड देवदरर्कभः | ३७ || 

4658 
अहिते यत्र मुरो ध्वनिः समपजते | 
पूज्यः स खङ्खो नृपतेः रातरुसंचयनादनः | २३८ | 

4659 
कास्यस्रन इवाभाति यस्मिन्खद्धे हते ध्वनिः | 
खडोनमं तं वदाति गिरिदाः जुभवधनम् || ३९ ॥ 

4660 
यस्मिन्व शारीरं प्रतिफलति यथा खडुराजोभिवन्तयो 
नन्द्ोयं देवनृन्देरपि यरिस भतरेदधनन्द्रौपपन्नः | 
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नानावर्णैचुतथेल्स भवति नृपतेः शत्रुनादोकदेतुः 
तेतुलक्मीप्रवाहे निखिठरिपुकरष्वंसने धूमकेतुः ॥ ५० || 

लोहरत्राक्रस्यैत । 

अथ दोषाः | 

4661 
खद्ेु लक्षणं यदयदेषु येषु प्रकाडितम् | 
तच्छुद्धं प्रमुसंपत्य मिभितं रन्रुसंपदे | ४९१॥ 

46862 
य्यायो दृदयते चिद्धं मध्ये येन प्रकादयते | 

हिताय न गृह्णन्ति तं खड नरपुंगवाः || ४२॥ 
4663 

यस्या दृदयते निह मध्ये नाघोपि दृद्यते | 
खड मध्यगुण प्राहः खड्धशाखविदारदाः || ५२ ॥ 

4664 
अधोर्य लक्षणं यस्य परार्ध नैव टृरयते | 
अधमः स भव्रेव्वद्धः क्लि्दीरानां भयावहः || ४४ || 

4665 
ऊध्वो लक्षणं यस्य नायोप्रे लक्षणं मत्रेत् | 
तं खद मध्यमं प्राः प्रवीणमतयो बुधाः || ५५॥ 

4666 
ति््ग्यस्य भवेचिहमपि सव्रौङ्कगोचरम् | 

खद्धाधरमं तं नुपततिदुरादेव विवजयेत् || ४६ || 
466 

तेयक्चिहमधोधं स्यादपयेध न वा भवेत्| 

नापक्रषठं न प्रकृष्टं तं प्राहुः खड्काविदाः | ४७ || 
4668 

भप्रोधं वण एकः स्यादृध्वोर्धे भिन्नवणेकः | 
वणसंकरव्रान्खडो नपाणां भयवभनः || ४८ | 
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4669 
आहते यतर खड स्याद्ूनिः काकस्वरोपमः | 
भ ज(कारध्वनिवौ स्यात्त वर्ज्यो नरपुत्रैः || ४९ || 

4670 
इति निखिरमुदारमथसा्थ- 
मरणिदितमेकमिहव खड्दरासर | 
गिररामतमिदं निपत्य चक्र 
क्लितिपतिमन्तिसमृहचक्रवर्ता ]| ५५ || 

4611 
भतः पर् प्रवक्ष्यामि खड्धठक्षणमुत्तमम् | 
परधानदेदसंमृतरत्यास्थिभिररिंदम || ५१ || 

4612 
लोहं प्रधानं खडा प्रशस्तं तद्धिरोपतः | 
वराखट्रक्रपिकयदाशप।रकरंषप् न || ५२|| 

4673 
वरिदेदेषु तथाङ्धूपु मध्यम्रामनेदिषु | 
सरदप्रामु चोनेवु तथा कालच्नरेषु च || ५२३ || 

| 4674 
लोहप्रधानं तज्ज्ञानं खट्ानां गणु लक्षणम् | 
खर्ट खट्रर जाता ये दशनीयास्तु ते मताः || ९५ || 

| 4675 
कायच्छिदस्त्वाद्िका मे ममघ्रा गुरत्रस्तथा | 
तीशणाग्डेदसहा वंशा द्राः शुपारक्रोद्धवाः | ५५ || 

4676 
असटाथेवर विज्ञेयाः प्रभावन्वो विदेहजाः | 

अङ्गदे रोद्धवास्तीक्ष्णाः खदस्ताः खषदस्तथा || ५६ || 
46१7 

रुघत्रथ् तथा तीक्ष्णा मध्यमप्रामसंमव्राः | 

असारा जघवस्तील्णाचररिदशसभद्धवाः || ५५ || 
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4648 

सटमामोद्धव्राः खडाः खुतीष्णा ठकघवस्तथा | 
च क 

नित्रणा निमलस्तीक्ष्णाथदिरेदासमद्धवाः || ५९८ | 

4679 
कालञ्नराः कारुसदास्तषा वक्ष्यामि रक्षणम् | 

दाताधमङ्खलानां तु ठं खङ्ं प्रकीर्तितम् ॥ ५९ || 
4680 

तदध मध्यमं ज्ञेयं ततो शनं न कारयेत् | 
प्रमाणम्यधिकं चैव च्छन्नवेदं तधैव च || ६०|| 

4681 
रः खुमुरः शाब्दो यस्य खडुस्य भागव | 

` ^~ क~ 

किङ्भिणीसदर रास्तस्य धारणं भरष्टमुच्यते | ६५ ॥ 
4682 

खडः पञ्मपलशामो मण्डला हास्यते | 

करव्रीरपलाद्राय्रसदराथ् विदोषतः || ६२॥ 

4683 
मदीघनसुगन्धराश्च पद्योत्पलक्ुगन्धिनः | 

त्रणतश्त्पलाकाराः सव्रणा गगनस्य च || ६२|| 
4684 | 

समाङ्गलस्थाः दास्यन्ते व्रणाः खड़ष भागव | 

स्रीवरृक्षपवताक्रारा लिद्धपद्मनिमाथये || ६४ || 

4685 
मद्धःल्यानां तथान्येषां सद्दा ये च भागेत्र | 
काकोनलकृकसवगणाभा त्रिपमाङ्गुलि संस्थिताः | 
वशानुगाः प्रशास्ता न कास्तास्ते कदाचन || ६९॥ 

_ _ 4686 
खड न परयेद्रदन वर्था विवृणुयान्न च| 
न चास्य क्थवेन्मृल्यं जातिं देश्यं कथंचन || ६६ ॥ 



वड्परोक्ना 9०३ 

468१ 
उनि न स्प्रनेस्वदुं निशि कुयान्न जीषके | 
दिवा च प्रूजयेदेनं गन्धमाल्यादिसंपदा || ६७ || 

| 4688 
वड प्रास्तं मगिहेमयुक्तं 
करोर सदा चन्दननुणुक्तम् | 
संस्थापयेद्धुमिपतिः प्रयला- 
द्रह्चत्तथेनं स्वररारीरवच | ६८ || 

4689 
श्रीविष्णु धममोत्तरभाषितानि 
चिह्नानि खड्प्य नुभाखुमानि | 

विज्ञाय भूमीपतयः सदैव 
सं प्रारयेयुः सुमुदे कृपाणम् ॥ ६९॥ 
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देवौ चतयैयामे ......... 4... 3132 | हाविमी पृरूपी लोकै स्म॑० ,..| 1548 
दवीमन्सरसो ...... 0 ,.| 3091 | हप्तिंसह ० .,.,०.... ०. 4807 
देवो हरिषे ..... 0 „| 740 | द्विः दारे नाभि... 280 
वशी नि ४५ 4250 | द्विगुणोत्तरया ...१.१.. 4... 4444) 
इ 1955 | हिन्नदरादञावणौत ,..*..... +... 19५3 
देरैरन्तरिता सौीशव......,... 8445 | द्विजा अपि न... 1385 
देदरोदयाय प्रतिम० .,....... ,.| 2554 | दितीये हव्योगश्च.......... 84 
देहविणे रक्त० ....,,,...,.. 4100 1 ित्रिचत वि ० 2500 
वाद वति 269 | द्विधा विधाय सीर्ताशौ ......... 431; 
देहीति वक्त० ,१,.०००००,५.,५..५., 392 | द्विधा हठः ध्यात् ...... १९९. 4572 
देत्यानामधिषे ............ 0 वा 4 3001 

दन्यं कचित्कनन 4107 | द्विषष्टि च सहस्राणि ...... 1921 
देवं पुरुष्कारोण............. ,.| 459 | द्रीपादन्यस्मादपि........- 14.1 
देवाद्यदि तल्यो......... 74) | दव हसनी युषटि० 170 
दोभ्य संयामितः .....".... ,.... 8686 | द्रयङ्कलोन्मानमाकारौ ... 2809 
दोखायां नपन० ....*..,.. ,,,..। 3478 
दोधेयस्य विना ^. , .| 2४64 ४ 
द।जैन्यम।त्मनि ..... व 1031 | घत्तरमुलिका........- १.१. 2993 
द्यमारोहति वाञ्छति ,......... 1094 | घतते पङ्कजनीतले ......-. + 3887 
द्रबत्वात्सवैण ,,..-.,,.... 822 | धनप्रच्ोसा विज्ञेया ..........- 18 
द्रविणस्यहया ,००..,.१.१००.... ,.| 4179 | घनं मन्तं प्रियं न. 249] 
द्राह्षव्नीसमाकारः .,.....,. ,,। 2306 | घनमस्तास्ति बाणिल्यं ......... 1446 
द्राघीयसा ...... (0 195 | घनवृद्धिरन्न० “^: 2844 
द्रततरमितो०....... ० 941. | वन सति: 1926 
द्रतद्रन्द्रं गुरू० .*..०००९. ,.| 2012 | घनुःप्रमा्णी निरसपिः --.---- ̂  1762 
दुतद्रयं० तलि.....१.१.,...१., 2019 | धनुशवक्रं च कुर्न... 1721 
द्रतद्यं० लघुने०............... 2018 | नषु जीविन० .-"" "च 42: 
दरतमेक भवे० तालोयं ...,..... 2029 | धन्याः मूध्मफला ...--. 1047 

द्रतमेके भवे० स तालः .......*. 2008 | धन्यानां गिरिकन्दर ..... 4155 
द्रतस्त न भविन्मल० ,...*,,.. 2076 | घन्यासिया व धि, 4. 3746 

द्रयमिदमत्यन्त० .....,,५..,....| 8909 | धन्यास्ताः सख “^. ४48 

द्ार्विरादरान० ......, 1 1199 |घन्वरी तु चलते ,." ^. 181) 

दरादलाक्षरपादो०..,............| 1981 | पाग्मन्रं बद्ध ~ 51८4 
द्रादशीव सहस्रानि व 1918 । परमिह भङ्गः मतु ...... १.१ 3689 

दवारे गहस्य ..... क 3940 | धरित्री धारयेत्... 4०42 
दार प्ररो जघनं ..... ध | 2409 । भररोद्रवं न चकुनं ....... 2784 

92 
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धमः प्रगिव चिन्यः........ ,,..] 1405 | न कुवयोग्य०......... ,.*००,*| 2118 

घमचास्तार्थ० ...११...१०,.. 1843 | न कलानामपि ...०.०.,.,.*.| 2784 
धमैस्य विवृति० ,.. न... 22 |नं केवलं मनुष्येषु ,.,...,०..१. 444 
धर्माज्जन्म कुले ....**.*....... 680 | न कोक्रेलार्ना० ....*..... ,....। 892 
धर्मे मतिभैवत् वः... 678 | न कोधयातुधानस्य .१..,,......| 1518 
धवलान्यातपत्राणि -..... ,...| 1888 | नखगुषूसिन्हक ० ,,.,*,,.,,..| 8260 
घायीभयं स रेरानि ,,,.., .,..| 2515 | नखदन्तविकारी० ,...५..,,१.. 2974 > 
धातुवादरेषु वित्ताशा ..*.. 1 1589 |न खमति सुरैः ......... ,.| 970 
धातोधौववन्त॒र ०,,,,५...,.,,...। 2893 । न गजानां सहस्रेण ,..,,... ,,..। 1869 

धात्रीफलरसे० ,..,र. 4. 3012 |न गैन नरैः ......१..... 1610 
विन्य वयो वा + 2473 | न गणस्णग्रती .....१११.. ,| 1464 
धान्यस्य रदी ........... ̂. 2527 | नं गृह्णाति ,....--*" "१... 9२0 
धन्याक्रनागर० ,,,,.,१,.०,५., 4033 | नम्रं क्षपणकं ......... १०.११, 458 
धानः कुमारिका.....०......... 2640 [न च गन्धवहन .....,. 2. 1010 

धारा पीतं पुनानाः ........ 2881 |नचस्वगीन .......... ०,,..| 1758 
धारा शुभ्रा भवेत् .......*.-. 4686 |न चात्र परिहारो ...,०,...... 8044 
पारमिक पालन० ,,,,.,..१..,... 1४282 न नाङटान ,,१,१,..०....... 21:20 

धावन्तः प्रातिवासर ... ,,,..... 4109 |न जाने संमुखा० .....*- 3828 
धावित्वा सुसमाहितन ........ 4159 | नय्नारायणः ,., ५... 2055 
धिक्चेषितानि ,,..१,,,,५.... 996 [नं तादुक्षरे ,०..०.....००१.०.०. 1016 
धिक्तस्य मन्दमनसः ..... ,,..। 8323 ।न तच्छस्त्नै....,.......,..,. 1856 
धिक्वां रे कलि ,........ 194 [न तज्जं यन्न ,.....,,,.,,५ 3904 

धिग्वारिदं..,........ क 808 | न तदस्ति जगत्० ....*.-.. +. 4199 
षीरोनुरक्तो दसिन्यां ......... 1960 “न तदी न 475 
भूपः सजैरसो० ,... 3016 |न तु हन्यन्मही० ......... 1349 
धूपो धुतस्य... 2247 | नतीषणं निक्रा० ............... 2909 
धीधुसर् ००१५६५०. 58758 | नदीन लङ 10 क 831 

धृतधनुषि रौयै० ,,.....-.... 8965 | नद्रीतटे वाथ रयन् ..-..* 260 
ध्यानव्याजमुपरत्य ...... 1 181 |न देवमिति संचिन्त्य ....*.. 454 
ध्यानेन जलन ,.,....५,५,,. 29:30 [नणया यद्यध्परिभ्नष्टे ,........... 618 
धुवं जयोस्तीपि ...-,- 4. . | 2587 | नद्धौ नीचरता ,,१,.१.......५. 814 
धरुवमृदुमूल० १० 2139 |न द्विषन्ति न......-०१११.. .. .| 1423 
धरुवावताीं दश प्रोक्ता....... ६.1.104. |च वाति व 4 4159 
ध्वस्तः काव्योरुमेरुः .......- २०99 |न ध्वानं कुरे ....* "र .,| 967 
घ्वस्तिः प्रप्रिस्तयथा ...-*.०... 4461 | ननु संदिदेति ... '*** $ 84.40 

न नन्दद्रयेन्दुव्णां ०.......००...... 1988 
नशद 2 0 881 

न कथिचण्डकोपानां ....*,,,.| 1876 | नन्दन्ति मन्दाः त्रिय०.,...,... 4124. 
न कविदपि जानाति ....-... 64८ | नन्दयति कस्य ,.,-.-१,..५. 8860 
न कालःखड्० .. १.०.०१. 1320 | नं पङ्केराटेपं ......१.,५०१०८.५ 88 
न काटस्यन दाक्रस्ये ........ 8988 | न पागिप्रच्छदय ......११,,,,५. 8948 
न क्रिचित्केनचित् ,.,.८०,...१. 4244 | नपुंसकमिति ...-. १.१.११५. 8451 
न कुयोन्परदारेनछ........... 9/0. 1 न वृत्र वित 6 1484 
न कुयौदाभिचारो० ,,...,.९. 1526 । न पृत्रलेन पूज्यन्ते .,,........., 1486 
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न पुनायत्तमेशर्थं ....*.०".,] 1624 | न तरेतांशुवदन्ध ०... ८ 1111 
न प्रारन्धं सिध्यति .^.-..-..*.| 2776 | न संपत्तिकरिया० १०.५.१८... 8046 
नभो जिप्रनिति ये... 1 704 |नसाविद्या ,,१...१०.....००९१, 3987 
न मदग्यसनः क्षीवः... 0001 ~| त वासा 4 ,.,.| 1344 
न मया गोरस०...०००...०... 540 [न सोस्यतिदायो ,..... १०११. 4204 
नमस्तुद्गारारश्चम्बि ...-. 60 [न सौख्यो ०... ,,,...,,......| 300 
नमस्यामो देवा०............,..| 486 |न स्वजितः प्रमदः .,,....,....| 1811 

न मातरि न दारेषु .१.,,०...... 1472 |न स्थातन्यै ...-.. ११. 324 

नममि मामण० ....,..,..,.५. 54‡ |न स्लानमाचरेदुक्ा .......*. 614 

न मग्पदयिता० 3 ,,,,,,,५। 188 । नषस्िषे मच्छततां ,,,,,१,,,... 2764 

नमदुच् ^... ११ 3190 [नदहयानवच....... व 3080 

नमो भगवतें ....*.*.* र 2347 | नहीदृशं संवननं ....** ++". 1470 

नमा भगवासाय ..,.००,.,.,.... 3190 |नाक(र ननिरा० ,.११००...-१. | | 

न यत्र गुणवत् ....१.०० ०००. 1194 | नागकरेसरपुष्प० ..,.-१५०९५०... 4627 

नयननिषाते ०... -०११.१.००.१.... 8555 | नागकरेसरपुष्पाणां ...१...... 32:39 

नयननीरन कि .,.......,..+.| 3386 | नागच्छति प्रिय० 8185 

नयनपयनिरो० ....... ,,,.,... 594 | नागपन्नाणि ....०.... ,,,.*.,.| 3064 

नयत्तमसि जना०......' 0 755 | नागविशरेषे ....+.*११.५,.१,| 945 

नयननविकरिरन्यं......... ,१,...| 8765 | नागानां जज्ञिरे `... क 2889 
नरकेभ्यः समु० ,..... | 715 | नागेन सूक्मं ...---"-"*१ "^" "| 8049 

नरथान गजा .,....., ++. 1907 | नारि मुखनोपघमेत् ...... ˆ**| 690 

नरपतिहित० ..,.५.....०..५.. , | 1358 | नाभ्भिस्तृष्यति काष्ठानां ...."....| 1498 

नरमांसवस्तरक्त० .१,...,०,... 2804 | नाडिका वहति तापन ,..**. 2721 

नरस्याप्यन्तिके कर्थ... 2594 | नातः पर कुल० ... ग 3752 
न शिण 2060 | नापथेमथो० ......-' ८ 43: 

नराणामिव वक्वाणां ........... 2266 | नाघन्यानां निवासं .....- 10/83 

नलिनं मलिनं वि... 8801 | नाध्यातः क्षितः .. 4425 
नलिनीदल० ,,,.५,.१..१.,०.,०. 557 | नानावर्गणैषध्तिं ......- 2296 

न लोकायतवदिन...... ,,,.,....| 1521 | नामि यावदूवे० .-.---" ,..*.| 2808 

नवे वयो हारि ,......... +. 2(088 | नाभिस्थानि तती ......-.. 4594 

नवहार महा० ,...,११.......*. 4229 । नाभिस्थोग्रिः कपाल० -*.-" 44.12 

नवनीलमेष० .. +... 73 | नाभिहत्कण्ठ० ..-" (2 8189 
नवमं ब्रह्मचक्रं... ,.| 4860 | नाभूवन्भुवि „^. 94 
न वित्तं ददीयित् ,......... ,...| 889 | नभिरषां गुदम ^ 4893 

न विना परवा० ..... +... 846 | नमिरूष्वेमध० 4415 
न वक विना 1965 | नाभी पजरफलं दते „^. 255 

- न विश्वस्तदमिच्स्य ,....-..... 1801 [नभौ ब्रह्मादि ^" 4309 ` 

न विषममृतं ...... ,. ,..| 877 [नाभ्यस्ता मुवि." 4101 
न विष्किरन्ति ये... 1705 | नाभ्यू्वैमण्डले ^" ष्ष् 4398 
नवीक्तिजाति० ......., "५५१. 152 | नाय॑तः सखि निदैयो ..... 8617 

न शाङ्षरपद्तिः ......-.. 10 | नायाते प्रहराधै०..... 8186 

न क्िवाय ज्वा ..... 2 2445 | नायिकावचनं .....- +" 88 

न श्रत नाति० ,,,,.......-* 44.29 | नालसाः प्राप्रुवन्त्य ° .**^*""१** 1452 

न धृणोति यदा ,..*५१,०...... 4490 | नालस्यप्रसरो -..*^" "^" ,...५। 1187 
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नालि ङ्गन्ति कुचनण० .*,,.१.० ०. 1244 
नालीका लपक ,,,,.,.... ,,,, | 1788 
नारेनेव (स्थित्वा ,,.,,,,,०,.,,१, 89 
नाधि 594 = - 11 
नावज्ञानादैदग्ध्या० ,......... , | 1077 
नात्यति पोणसीय०.,.......... २9३. 
नासन्वमष्यदेरो .१..१,.....,.५. 4:96 
नासिका वक्रतां ..,...... ,.... 4589 
नास्ति यज्ञः स्तिया: ....... ,,...। 606 
नास्य भारग्रहे......,,,.,......, 961 
नास्योच्छायवती ..,.......... 906 
नास्यन्या तृष्णया.............९. । 422 
नाहं मांसं न चाण .....,,०,,., । 4210 

नाहं रक्षान् भूना... .१००,०.० 4088 
नि;रोष्रच्धत् ०..११११..०.१.१०१. ,.। 3508 

निःश्वासा वदनं ....,.,**. ,,...| 3548 
निःश्वासो च्छासगुक्तो .,,,,,...... 4.4.89 
नि;ःसरव्यदरतो .......... 1. 
निःसारस्य पदाथेस्य ,,,,.,... 481 
निःसृतोहं करिष्यामि ......--. 4327 
निःस्नेहो याति ..-* 4100 
निखिलेष्वपि या...... ,....| 3183 
निच्छनिदारितं ....... ८ 3006 
निज करनिकर०.......... ५.९५ ` (9४ 
निजबीजेन रतान्ते ....... (५.5. 38204 
निजांरुकावृ्तां .......- न. 37२4 
निजां कायच्छार्यां ,........... 389: 
नित्यं न सन्त्येरेम्.......... ,.। 15५ 
नित्यं ब्रह्म यथा ..--... ५ | 1558 
निस्यं व। सेव्यमारना० ,.,,..... 3139 
नित्यमामलके .,.,,, 2 04 
निव्यमाचरतः ,१,.......,.,... 4188 
नित्यमास्यं शुचि.............. ` 61४ 
निदापद्ारदो० ,............,, 8137 
निद्रप्री जागर ०........... ५. 4492 
निद्राधमीलित० 84.68 
निधिदेवमदीपारनां .........-... 2123 
(1-0-11 229 

निन्यानि सोह बाडल०......... 258 

निपरय युधि -...,.... 4. 1607 
निपाने गोचरस्याने .......“. 1589 
निपीयमानस्तबका ...,,....*,., 3806 
निम्बकल्को भवेत् ,....,,.*. 4657 
निम्ब कि बहुनौ० ,,,,,१....०० 1040 
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निम्बत्रयं समा०....... 9 094 
निम्बपच्तवचा० ...** (६ 2५69 
नात 44: 360 
निमीलनाय पद्याना५ ,,,.०.... 743 
(नयोगिनः क्षत्रिय० ,.........५. 2508 
नियोगिभिविना ,...*..-,... ,.| 13832 
निरङ़ः रैप्यपन्न० ,......,.,,., 46859 
निरद्गः काज्चिषाण्स्या० ,..... 4623 
निरर्थकं जन्म... 5 68 
4 769 
निरवद्यानि पद्यानि १,११०.५. 146 

निरूपद्रव्तिष्पस्ये ,,.,.,,.,... 2526 
(नी 4832 
निगेव्य तोयादधि० ......,,,,,. 2376 
निगुगेष्वपि =... ००९. 282 
निगुण्ड्याः सह० ,..१०.....०.००. 2987 
निदीषः चान्द० ,,,....००.५.... 1859 

तिममये विरागाय .....,,,.... 4441 

(नवव तलि 2169 

निर्यान्त्या रतिवेरमनः .,..--.. 8728 
0. 44.80 

नि्रिरोषं यदा राजा... ....*.,*.| 1368 

नििपाप्वि यथा ...१,न१,,,१० 1297 

निर्वृत्ते सुरतीरसव० ..-......*.| 3709 
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पुवौभ्यस्तो मनी ..... न 1365 
पुवभ्यासस्य ....... 9 1878 
(द| 0.14 4591 
पूवण यदि बदा... 2182 
पू्वत्तिरेण पीलो०...... छ | 2211 
प च्छराङूनं वच्मि ,.... न 0321 

पृथक्चितां समारुह्य ...... ५ 610 
पृथिवी 1.10 ,.। 4131 

पृथुगगनक्रबन्धम०...-. १ 3983 
प्थुजठरललागः .... 3119 
पशरुनरनितग्ब० ,.."०००१.... 3095 
पथिव्यां कौचिक्रीचीनि .......*. 2469 
पर्व श्रीमरनदई्०9 ,.... 1 1260 

पृषठवन्धे स्थिर ,.... न." -* 444 1 9 
प्रष्ठादागच्छन्ती .,.......- 2.3] 
प्ष्ठाभिमुती प्रष्े ,,,.,,.. + 207 
पेच वमि........ क 263 
पे निमित्ते श्रवणे ,...-...-**" 2402 
एषे परावा नव ,,..०.१..५.-० 2.10 
ष्ठ ब्रूते न सप्पं............ + 1339 
शध्राच्थितु तवूर्जां ...-....-- 2:3.10 
पानक्रो विद्ला काको ........ 429 

वनित 3 262 
पि प्स्येदक्षिणायिः ,......१4 1108 
वौस्पयं त यच्छ ,........... 1759 
प्रक्ीणैकरेरामनत्रे्ष्य ............ 655 
प्रगल्भानामन्त० ,.,,,११००.००.०. 3481 
प्रजां संरक्षति नपः ,,.,,,........ 1281 
प्रजा न रञ्जयण०...... ^ |. 241 

प्रजर्पौडनसंतापा० ००१..,... ,,,| 1991 
प्रल्ञागुप्ररारोरस्य ,,....... :4/-1920 
प्रणम्य सैरेवेद ,.........*. १. 194 : 
प्रणयेन यमं ....,. ,.-..""".। 403 
प्रगति ग 949 

दाङ्कःषरपददतिः 

प्रणीनश्चाप्रणीत० ,,,... 4.4 1314 
प्रतिकरूलतामुप० ,.. १... 450 
प्रतिक्षणसम॒श्ेसत्० ....*...., ,.| 866 
प्रपिगतमथि०.,.......,..५.०००,. 85 
प्रातिमनिषु विवुल० ....., 2 1577 
प्रतिरजनि प्रति०......,.,५.०... 360 
प्रातिसूयेदरौनोल्का ,,,..,.-.,५. 2580 
प्रत्यङ्गण प्रतितसू.१,१.१,००.०..०. 885 
प्रयहं प्रत्यवेक्षत ,.....**५., ,,,,.| 1441 
पथ त ५ 1791 
(1/1 ,,,| 1848 

प्र्यासन्नविरवाह०..... ५... 102 
प्रत्यास्न्नसखी० ...... 99 3880 
क 260 
प्रघ्यूदो पहतानां .. ...... ̂. त 2778 
प्रध्येकरमेके सतनं ......,...५.५. 24.44 
7 क 48; 1896 
प्रथमं चापमारोप्य ,,,......... 1829 
प्रथमं दृष्पवेष ...... 0 1८36 
प्रथमं व्रद्यचक्र ,..,,१,५,१११,., 4:32 1 
चथ वगत 1 49 1 42 
प्रथमं षामहस्तन.............. 1814 
धमवयसि पीतं.........,.... 1029 

प्रथमुरूपरं भुजंगः ... १.१. 2190 
प्रथमेन जयेन्... 44418 
प्रदर्षिणार्दुत्तर०....०-.०...-... 23६9 
प्रबन्धरग्रिनष्णातः ,,,..,...१०. 1989 
प्रभवते यनशि 3081 
प्रभुप्रसादे विश्वासं -.....--.... 1520 
प्रमाणं निप्प्रमाणानां ......... 274 
अव भि 39 4508 
प्रयाति वामि यदि..........,.... 2669 
प्रय॒तिस्ते भानो च्रित० 8404 
प्रयागं चेपसहारे,,१.११११०..१.०. 1884 
प्रलगसर्हायण ,,,.१,.......५.... 510 
(11 610 
प्रवीणो वाक्रपद० ,.............. 1385 
प्रवु्तिलक्षणा० ,,,.०..... ४.4 4617 
प्रवत निगेमे चेव ,.......,,.. 2735 
प्रवेराल्पफला सैव ,,१,,,...... 2787 
प्रकेरो स्यादक्षिणः ,,,.०,,०,... 2784 
प्ररांसा महत....... 4 16 
प्ररस्तचित्ते गुनि ...... ००... २५94 
प्रान्तनादः शिखरे ,....... 2662 
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| न - “^ क प्रप्रा जरा मोवन० ,.- 116; 
1 ११०५ प्रि षि ना 484 

प्रसन्नाः कान्ति०......-- "०." 142 [प्रप्र भाद्रपदे ,,..१....,....० 1766; 
प्रसरदलकाकीर्ने.... 3699 | प्रपिषु ृद्गारण० ,..^. 81 
प्रसरन्ति प्रतान ,.. 2126 | प्रापय ज्ञानद०...... 2९: 
प्रसद्य मणि०.... ,,.,*.। 416 | प्राप्यते गुणवतापि...... 30.19 
प्रस्ताद् वर्तस ५११११११ 8969 | प्राप्य प्रमाणक्रोणं ..,.,५,. = 20) 

प्रसाद। निष्फल (1 1869 | प्रायः प्रमाणमेता .....,.. ^... 2635 

प्रसाधनानां दयिता०............|3159 | प्रायेण घनिना० ...... प 124 
प्रसारितक्रे ५२०९४ ,,०,...०....| 1188 | प्रेण ब्राह्मणः ,,..... व ](12 

प्रसाये पाद विंहित०............ 9678 | प्रायेण क | 8१८२ 

प्रसूनशङःमकरन्द० 4 3791 | प्रायो यौग्यं धन । 17(;0 

प्रस्रतयुमृल०...००११००.००००००.. 3048 | प्रारम्भे रातरक्रोलि० ,........ | (९ 

प्रस्थातरभ्रे यदि ...... ५1.201 | 39:29 
प्रस्थानं वलयैः कृतं ,....... 3424 | प्रवरणैर द्रे ०... :;0:307 
प्रस्वेदमलदिग्धेन .....,-,१५. 40८9 | प्रावरय केवले ........,१.,... 4.:):21) 
प्रहरति न पज्च० ,.,,.०१.१.१०. १6 | प्राव्रषेण्यस्य मालिन्यै... ........ | 7८ 2 

हरविरपरी मध्य० .....,... 3389 | प्रासादश्चीलद्रम० .. न+... 512 
प्रहरिष्यर्सिप्रयं ..,,,.०.,१०००००५. 1429 | प्रियङ्गगुज्ञा०.......-- | 223५ 

प्राकम्यमस्यं व्यापि० ,....-.*. 4545 | प्रियङ्खवरकरकरारी ...-.-. "4, 2 7; 

प्राकारगोपुर० ...... 1565 | प्रियद्चतपटस्तेय०...,,.......... :2 7/)8 
प्राचीनामरके० ००११००००... 22:30 | प्रियसंगमाय बद्री; ,.,...-... 4. 2 5.14 
प्रच्यं दीपं मले ..... 14114 | पतथि वि 0 ,:;1 

प्र 1 1890 | प्रियसखीसदरो ...---.-+ 2706 

प्राणातिपातं सन्ये ....... 03) | प्रियस्य रिक्षा० ....- 42 
प्राणानां च प्रियाया०...००....... 3089 | प्रियातिंध्यादिक ,.... ^: 2 

प्राणापानमयी .,...... ध ..। 4297 | प्रियाददयोनमेवा० .....-.--- 4 514 
प्राणापानौ नाद०.........,4 ,...| 4417 | प्रियाविरहिति० ....-.- 31.17 

प्राणायामं तिना .... 44.42 | प्रीतोवदाततेषः ,....- 2.50 

प्राणायामस्य युक्तिस्तु ....--. 44506 | प्रेतधूमे विरेकरे ....-. (;()0 
प्राणायामा द्रा ..१..,०...... 4466 | प्रेरयति प्र ०,.......१..५१..५५. :;(4 

प्राणायामान्नरः ..-.१०,०५,,,... 4381 | प्रेषक. प्रेष्यकर; ,,,,०१,..०००००. 1()044 

प्रणायामाष्टक...,...,...-..-०... 2590 | प्रोद्रद्प्रादारविन्द० ...----- £; 0:34 

पराणायमिहेदोषान् ...*^-*--.| 4438 | परीटच्छेदानुरूपी० ^ 1()71 

प्राणायामो लघुस्तेको.......-.... 4447 | त्रदे वयसि ...-. 1 31:7 

प्राणेङ्धमभिसरन्ती ....*.-.. 3612 | ्क्षकेदुम्बर० ...-+ 267 

प्रणिद्चा विज्ञाीरिये ........... 3441 । प्रविधितवा तती = ,..,.. ॥ 41:71 

प्रणिपानः समान० ...-.. „ ,..| 4318 | तमेकं हती ^" 2021 
प्राणो हि दक्वाधा ,.,,......*....| 4814 | बुतमेकं भेर... 2012 
प्रतःकुष्ठरजश्रूणै ,,............ 3254 | बुतश्च गुरूरेकत्र न 2026 
प्रातः सीमन्तिनीनां ............ 3781 फ 
प्रतदिनेराभिमुखो ,........... 2421 | 
प्रतिभः श्रावणो .........--- 4528 | फलं गृहीत्वा सहसा ..- "^..." 2615 
प्राप्ठाः च्रियः सकल० ,..**,.. 41112 ।फलंतु शुद्ध "^~ 14176 

4051 
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कल दूरतरे ०....... (4 1048 | बालग्रहोपद्रामने ........-..... ४4 
फलकुसुमपच्च० ,.१,०.५०००५००. 2313 | वाला तन्वी मदु० ..........- 3671 
फलकुसुमविकारो ..... .......| 204 | बालस्यापि रवैः ...-.. ध २४ 
फ़लकुसुमसंप्दु०....-.-.. ,..., %228 | बाला चन्दनमालिका० ,........ 859 
1 1.10 1782 | बालाक प्रेतधूमं .....-..., ०. 02 
फ़लान्यनेक्र० ,........ ध 3014 | बलिते गीयते ...... १ 23135 
फएालिन्यर्ोक्रि० ....,.-. ०१. +| 2100: | वि नधि विवव ० 3554 
फणिमण्डटि०....... 2 2887 । बाले मटयमुचैने ......-.... 3829 “ 
11 8425 | बाने ललामलखेयं ........ 20; 
पफ नगरनाशाय ...--.--... ०.46 | बिडालाक्षः सुरा० ..... 3118 
प 2453; | विभमि सखि सं० ..,.....-... 543; 

8 | विभ्वाणे लयि ...... ०.५... 1160) 
। वाजं नरप्लङ्क्र०,........... 2:30 

कोट ब्रूमः ....... (3. 80] [ब्रीजधानी दबणा०........-.-.... 2187 
वदरी करदी० ,..... ,,..... 21/09 | बीजपूरकण० ,...+.,-.. ४1122 
१ लत. (4 9 1 वता 2081 
बद्धः कर्मगुिः....-,,०,५.,९. ,.| 1322 [वीनमामनादिवरक्षाणां ,........... 2990 
चृद्धवपद्ासना ....... 0.४ 4985 1 बार ङतं .......+ ००५. ९56 
बद्ध।सद्धासना ,,,............ 46002 | ब्रद्धिप¶ त यज्जानं ......... 4. 440 

बद्धस्य द्रव्यनि० ,०१............ | 4275 

वद्र चर्मतृणाभ्यां 1. बव 1319 
वन्धरनस्यापि मिण... 1:20 नृद्रन्रा निरुध्य .....--न 594 

वन्धर्त्वेचरी .........--- 4(1(): | वाधयन्तिन ,.. +... 274. 

बन्धाय धावनं ...---..... 0111. | ताल गि 45 2020 

वन्भूकदयुतिवान्वत्रा० ...-..-. 2058 | ब्रह्मते च सुरा० ,............. 704 
वेव्बूलवन्दरकर ,...,.... (द । 4908; व्रह्मचयमलाभश्च ,.......... „| 4564) 

(11. 1 ~^)( | त्रद्मदण्डी [ताक 4 24.) 

वरैर तपष्वी....., | 1196 | व्रह्मद्रारवुि ........... 4.1.70) 
वर्ह रौःत वा| ` 051 } 4 व्रहमविप्णरिव कि 4:34.) 

वल्नीना पश्रि ..... ० | (78 | वद्माह्या सु०........ + ^0 
वलिक्र्णदवीचादाः ,.....-.... (| क 256 
वलिभिर्मुख... । 419 | व्रह्याण्डच्छन्रदण्ड;, ............ 147 

2.0 व | 2५८3 | व्रह्मयाण्डमण्डली०..... ग 263 

वव 1 2020 | ब्रह्मा भेन क० ,.,,. 435 
वल्वृलन्नस्वचं विष्ठां ......... 2237 | व्रह्मा हरौ हरी ,..... ५. 40६ 

नहलेमदुभिर्ृक्तः -.- 178 | ब्राह्मं नारायणं ....-.-.. 4 ..| 1882 
1 । 410 | ब्राह्मणे भक्तिदानिन ....-.----- 1686 
वहु जगद वृरस्ता० 374. | त्राह्मणन्नात्रयवि्यां ........ ++:/.1011 
वहुनत्रि करिमुकेन .......- 2323046; | व्राह्मणाः; क्षेमकत्येषु ,......... 1615 

वहुभिेन कि (| 1509 
वहनामप्यसाराणां ....-.--.-.. 1:26 | बाद्मणा-मीजये०............ ,..| 1728 
षदराशौ बरलीकथ .-.-. 1501 | ब्राह्मणाय भनु० ....-.--- 1720 

बणभङ्ग कराण ^ | 1805 | ब्राह्मणेषु चये... 1812 
नाधि न । 4509 | ब्राह्मणो ब्रह्मतीर्थेन ,..... + 630 
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ब्राह्यण्यां कन्द० 
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ब्रत नतन ° 
व्रतन्यस्या० 
व्रते संप्रति चाहुवाण० 

भ 

9 @ ७ 9 ® 9 5 5 ९ $ $ 6 6०9 

# 9 9 # @ @ ज @ & ० ® ® $ @ @ ® @# ४ 

8 ® $ छ» @ @ ° @ =» ° @ 5 ऽ # $ 9०१ 

भक्त रक्तं सदा 
भक्तेः प्रेयसि संत्रितेषु 
भक्तिप्रदाय दनं 
भक्ते द्वेषौ जडे 
भक्तवन्मध्रु५ .. -.-.-.. "न. ८ 

भगवत्य भद्रकाल्या 
भगवन्त जगन्नते......*,... 
भगस्त वैष्णवी 
भागनि मदनः श्री 
भगीरथादयाः ,.... +... 
भग्नासु रपुसेनासु 
भङ्क्ला भाक्तं न...... ++... 
भजन्यास्तत्पान्त........०९, 
भदट्िणि रिण 
भद्रं तस्य तरोः 
भद्र ते सदृ 
भद्रा म्रामके च..........--.“. 
भद्रो मन्दो मृगो 
भयानकश्च बभन्सण 
भयोद्रमे दीप्रादिश्ि ,,,......... 
भतपिण्ड 
भवृपिण्डानण० 
भद्रातके समादाय...... 9८2 
भदत कबहती ° 
भन्रिन हदयं 
भवति हदयहारौी 
भवन्त्यवामा 
भवभति ० 
भृवेद्रकानां रकुनी 
भवेयुः इयामलाः .....-.. 
भषन्दिनेराभिमुखः ....-....*- 
भषननर्भाशष्णं 
भस्मन्यामेलितं 
भस्माङ्लि० न 
भस्मितदग्धल्वलिन ० 
भस्मोदलन०...,..०.... 

# # ७ ० @ 9 > @ 9 

9 # @ छ @ ७ @ क § ® > @ = @ ४ 

१ क ० * @ + ^ @ ९ ०७० ०० * 

$ @ 9 + @ ® $ @ | # @ § >» ® 4 

* # ® ॥ ० ५ ७ > @ ० @ ९ 

9 @ 9 > @ @ » @ ® ० @ * 

= 9 ७ ° @ 9 9 @ # 5०७ ०५००७. 

9 @ $ ७ @ # ° @ ® ° # ० * ® € 

= @ = 6 @ 8 ° 9 र 9 @ ® ० @ ® 

9 @ @ 6 # § 9 ® # “ ® 9 5 # ० $ @ # ० ० १ 

* @ ०७ » 9 = @ @ ६ ५ १ > श @ # » > र 

# ® # 9 @ = @ ® ® ® @ 9 छ | च । 

| 

1.) 7 

3:26 
1:;£ 

341 

:30:3॥ 
1 

6 1 + | ९) 

4.28“ 
344] 8 

<()0)3 
] 2.44 
235^)8 
:3081 
2९)() 1 
3701 
81 

3809 
19602 

00 
20449 
730 

3५601 
3040 
2228 
1780 
1004 
2:60 
18 

242 
3071 
2422 
2439 
2291 
4068 
2679 
2३62 

भागं षणिक० 
भाग्यवन्तं प्रसूयेथाः ...... 
भानि विन्यस्नकद्ारः 
भानुयुक्ता दरा 
भावराद्धिमेन्ष्येः ...... ०... 
सि रमल्ृ० ,,,,,,०,,.,... 

[भक्षा मंसिनपरवरणं 
(भन्दन्तधन्दनाीं 
भिन्दानो मानिनीनां............ 
भीनानां परनर 
भामद्यामप्रननु ०..." 
मीरः: पलायमाना 
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